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 ,סגייא לעטיּפַאק

 .רעמױר רעד ןוא דיא רעד

 ןיא ינש-תיּב ןּברוח ץ'רַאֿפ גיצפוֿפ רָאי ַא טימ ןעװעג זיא'ס
 .ײּב ןעסייה ַא ןיא ,ןויצ גרַאּב ץֿפױא רעדעס-ץַאלַאּפ יד ןופ םענייא
 ךיא ָאד טֿכײרגרעד ץיה עגידרעמוז יד ןעווי ,זומת ןעטימ ןיא נָאט

 | ,דַארג ןעטסכעה
 םימ ןעװעג טלעגנירעגמורַא ןעטײז עלַא ןופ זיא דָאס רעד

 סערנַארעװ ןוא ןעײרעלַאג םימ ,עגירנערָאגײװצ זײװרעטרע .,סיניניּב
 ,רעטסנעפ ןוא ןעריט יד טנעטָאשעּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעטײז יד ײּב
 ,סערַאנָאלָאק עניש ןיא רעּבירַא םיניניּב יד ןענייז טרָאד ןוא ָאד
 .ָאה סָאװ ןוא טריצַאּפש ןעטניװ יד ײרֿפ ןעּבָאה'ס עֿפלעװ ןעשיווצ
 -גַארג םער ןופ ןעלײט עגירעּביא יד ןעגיוא יד רַאפ טקעלּפטנַא ןעּב
 | ,ץַאלַאפ םענײש-רעדנואוו ןעזעיד

 ןעײלַא עניז טימ ,גױא ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ןעטרָאג רעד ףיוא
 -לַאּפ םינימ ענעטלעז ,רעמײּב עֿכײה ,סעטסוק ,ףעלעקנָאל ענייוג
 ןופ ,רעמײּב:םוג ןוא ןעסָאקירּפַא ,רעמייּב-רעסקָאּב ןוֿפ םעּפורג ,ןעמ
 ץפױא ;ןעמײז עלַא ףױא ןעזָאלעגּפָארַא ףיז רע טָאה ןָא ןעטימ
 :לעמרומ ןוֿפ ןײסַאּב רעפיט ַא ןעניפעג ךיז טָאה טרָא ןעטסֿפעה
 טנעלֿפ רעסַאװ סָאד עֿפלעװ ףרוד ,ןעווילש ךס ַא טימ ןיימש
 ןענערָאװעּב וצ ,לַאֿפנײַא רעגיר'לֿכש ַא --- ןעײלַא עלַא ןעּפױלמורַא
 ,שינעקירט תעשּב רעטַאװ טימ ןעטרָאג םעד

 עלעֿכײט ןײלק ַא טכַאמעג ןעװעג זיא ןיײסַאּב ם'נוֿפ םייו טינ;
= 



 .עלָא סעטסוק טימ טלעגנירעגמורַא .,רעסַאװ ןערָאלק ןעלעה טימ
 ןררי םייּב ליפוזַא ןעסקַאװ סָאװ ,ףעלעקעטש-רָאר ןוא רעדנַא
 לעֿכײט םײּב סעטסיוק עגיזָאד יד ןעשיוװצ = ,למה-םי ן'זיּב עמַאס
 ,ןהעצעּכיז ןוא ןהעצניינ רָאי ַא ןופ םירוחּכ ײװצ ןעסעזעג ןענייז
 ןענעװ גירנרעמיק טשינ רָאג ךיז ,סעומש ןעטסנרע ַא ןיא טפיטרַאֿפ
 טינ ײז ףיוא ןעלַאפעג ןענײז סָאװ ,ןעלַארטש-ןעניז עגידנענערּב יד
 ,וליֿפַא עלעטניװ ןעטסדנימ םעד ףרוד טרעדנילעג

 .רע ןפיוא ןיא טלַאטשעג ןיא ןיש ןעװעג יז ןעגײז עריײּב
 עיוײּב .רערירּב רַאפ ןעמעננָא טנָאקעג ײז ןעמ טָאה קילּבנָא ןעטש
 :ױַאפ קרַאטש ןוא ןעגיוא עצרַאװש = ,רָאה עצרַאװש טאהעג ןעּבָאה
 ןיא קוליח רעד טָאה ,ןעסעזעג ןענייז יז יװ ױזַא ,רעמינּפ, עטניורב
 ריישרעטנוא רעד יװ ןילק ױזַא טקנוּפ ןעזיועגסיוא סקואװ רעײז
 י ,ןערָאי ערעייז ןיא

 ענײז .טקעדעּבמיא ןעװעג ּפָאק רעד זיא ןערעטלע םיּב
 .ומ רעמײרּב ַא .ןוא ןעלַאדנַאט ןוֿפ רָאנ .ןענַאטשעּב ןענייז םישובלמ
 ןעױלּב-לעה םער ,הינק יר זיּב ןעלַאפענּפָארַא םיא ןיא סָאװ ,עקינ
 .ענ טָאה עקינוט יד ,ךיז רעטנוא טײרּפשעגסױא רע טָאה לעטנַאמ
 ױזַא טקנוּפ ןעװעג ןענײז סָאװ ,סיֿפ ןוא טנעה ענייז טעקַאנ טזָאל
 עניד יד ןעּכָאה ןעגעווטסעדנופ ,םינּפ סָאד יװ טנױרּברַאֿפ לעקנוט
 .ייא רעד ןיא ןערינַאמ עניז ןופ ןח רעד ,טֿכזעג ןייז ןופ םירביא
 ,גנַאר ןעֿכױיה ןיז ןעגעװ טגָאזעג תודע לוק רעלעד

 .יור ַא םימ ,ףָאטש םענעלָאװ ןעירג םענײפ ןופ עקינוט יד
 :וצ ,סעלָאֿפ יר םורַא ןוא לעּברַא יד םורַא ,זלַאה םורַא טנַאק ןעמ
 ,ןמיס ַא ןעװעג זיא ,זנערפ טימ רונש םענעדײז ַא טימ ןעמונעגֿפױנ
 יי ,רעמיור ַא זיא רע זַא

 טײצ ןופ ףי טָאה סָאװ . ןעדײר ןיא ןוא קיל ןיא הװַאג יד
 רע יװ ףײלג ,רבח ןײז וצ ענונּב םיא יב ןעזיװעגסױרַא םייצ וצ
 .רעד טרעלקרע ךיז טָאה ,ּפָארַא ןעּביױא ןופ םיא ףיוא ןעקוק טלָאװ
 ךיז טָאה עבלעוו ,עילימַאּפ ַא וצ טרעהענ טָאה רע סָאװ ,טימ
 = ַאוַא בילוצ ןוא ע'בושח ַא רַאֿפ רהעז טנעכערעג םיור ןיא וליפַא
 עטסערג יד ןיז לחומ טגָאמעג ןעמײצ ענעי ןיא ןעמ טָאה םּוחִי
 ,תוַאנ-ילעּב
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 ענײז ןוא רַאועצ ןעשיװצ תומחלמ עכילקערש יד תעשּב
 ס עסוטור ּב ןעװעג ם עלַא ם ע מ יד ןיפ רענײא זיא .םיאנישי
 ,רובּכ םענעגיײא םעד גידנערירנָא טינ ,רע טָאה רעטעּפש ,דנײרֿפ ַא
 טָאה םויווַא טק ָא ןעװ ןוא רענז ןטימ ןעטעּבעגרעּביא ךיז
 .לַאהעגרעטנוא םיא עלַאסעמ טָאה ,ןָארט:רסיק םוצ טּבערטשעג
 ףיז רע טָאה ,םיטסונװַא רסיק ןערָאװעג זיא סויװַאטקָא זַא ,ןעט
 טָאה ןוא ,ןָאטעגנ םיא טָאה עלַאסעמ סָאװ ,תובוט יד ןָא טנָאמרעד

 זיא הדוהי זַא ןוא ,עילימַאפ עצנַאג ןייז םידוּביּכ טימ ןעטָא אטרָאֿפ
 ןיז ןוֿפ ןז םֶעד טקישעג רע טָאה ,ץניװָארּפ עשימיור ַא ןערָא וו
 :יא הנוממ ןוא רעלמַאזניא סלַא םילשורי ןייק רעגנעהנָא ןעטלא
 םער ףױא ןערָאװעג טגײלעגֿפױרַא ןענייז סָאװ / ,ןרעײטש יד רעב
 ןעּבילּבר}ֲאֿפ רערעגניא רעד עלַאסעמ זיא ןָא טלָאמעד ןיֿפ . ,דנַאל
 ילגיניק ם'ניא גנוניואוו ַא ןעמינרַאֿפ טָאה ןוא טמַא ןעניזָאד .ם'ניא
 רענעּבירשעּב סָאװ:רָאנ רעד ,לודג-ןהֹּכ רעד יװ ױזַא ץַאלַאּפ ןעב

 -עג טָאה רעכ בל ,ןוז ַא ם'הנוממ רעייטש םער ןעװעג זיא רֹוחַּכ
 ןייז זַא ,רערעהוצ יד ןעליפ וצ ןעּבעג טפָא וצ ןיוש עבט ַא טַאה
 ,טײצ ןײז ןופ רעמיור עשסערג יד וצ ברוקמ ַא ןעװעג זיא עדײז

 רערײלק ענײז } םיא ןוֿפ רעדלימ ןעװעג זיא רבח סעלַאסעמ
 ףילטנייװעג טגעלפ'מ יװ ,טנעװיײל ןעסיײװ םעניד ןופ ןעװעג ןענײז
 ,ךוט ןימ ַא ןעגָארטעג רע טָאה ּפָאק ן'פיוא ,םילשורי ןיא ןעגָארט
 פָארַא זיא ןוא לערינש ןעלעג ַא םימ ןעניוצעגנײא ןעוועג זיא סָאװ
 ןיא טלָאװ ןעטעטילַאנָאיצַאנ ףיוא ןיבמ ַא ,ןעקַאנ ץפיוא ןעלַאֿפעג
 .םעד ,ןעריא ַא טנָאקרעד ףײלג טֿכױעג ןייז ןופ םירביא יד ןָא םיא
 ,ףרַאש זָאנײרעלדָא יד ,לָאמש ןוא ךיוה ןעװעג זיא ןרעטש סרעמיור
 .רַאפ ןוא טלַאק ןעגיױא יד ןוא ןעטינשעג ךײלג ןוא ןיד ןעּפיל יד
 מָאה ריא רעד ,עשו:ןעגעקַא ןעמערּב עטכבירעג רעטנוא ןעגרָאּב

 זָאנ עטצינשעג-ןייש עגנַאל ַא ,ןרעטש ןעטיירּב ןעגירערינ ַא טַָאהע
 ןעמַאזוצ ,ןעניוּב (: סנָאריּפוק יװ גידֿפעלײקּבלַאה ,ןעּפיל עלוֿפ ןוא
 עלַאװָא יר ןוא ןעגיוא עסיורג יד טימ ,ןיק ןעגידֿכעלײק םעד טימ
 ,טֿפַארק ןוא ןח ,טײקֿכײװ ענעי םינּפ ןייז ןעּבעגעגוצ םע טָאה ןעקַאב

 -ניא א יו טלעטשעגראפ טרעװ ;עּביל ןופ טאג רעד רעמיור יד ייּב -- ןאדיפוק (}
 ,(טארע רעשיכירג רעד) ןעגיוּב-ןוא-לייפ טימ לע;



 םער ,עסַאר רעשידיא רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ
 םער ,עגיד'תועינצ ַא ןוא עגנערטש ַא ןעוװעג זיא טייקנייש םרעמיור
 | ,עגיד'הוואּת ַא ןוא עדנעדנעלּב .ַא--סנעריא

 ָאלַא ןעגרָאמ טעװ ,  וטסנָאז , רָאשַאריקָארּפ רעײנ רעד --
 -עג רניירפ יד ןוֿפ רערעגניא רעד טָאה--} םילשורי ןייק ןעמיקנָא

 .ירג יד רָאנ --- ןייז טינ לָאז סָאד ענרָאמ יװ ;שיכירג ףױא טגערֿפ
 .עה יד ןופ ךַארּפש:גנַאנמוא יד ןעװעג טלָאמעד זיא ךַארּפש עשיכ
 ןויּב ץַאלַאּפ ןוֿפ ןעגנוררעגנירַא זיא יז ,הרוהי ןיא ןעזיירק ערעֿכ
 ,,םיוו רע -- ןעטרָאד ןופ ןוא ,ןײרַא ןעלוש יד יא ןוא רעגַאלרלעֿפ

 .תיּב עמַאס ןיא ,עי ,ןײרַא שדקמה-תיּב ןיא--ױזַא יװ ןיא .ןעוו
 םוש ןײק ןעמיקנײרַא טרָאמעג טינ טָאה'ס ואװ ,וליּפַא שדקמה
 ,סעשיא'יוג

 ,טרעֿפטנעעג עלַאסעמ טָאה---,ןעגרָאמ ,עי --
 : { טנָאועג ריד סע טָאה רעװ --
 .ץַאלַאּפ רעײנ רעד ,לאעמשי יװ ,טרעהעג כָאה ףיא --

 ןעטכענ סע טָאה -- לודג-ןהֹּכ רע טסײה יא ײּב --- רעטלַאװרַאפ
 יד זַא ,ןייז הרומ וליֿפַא זומ ףיא ,םענײמ רעטָאֿפ םעד טגָאזעג
 ןופ טמַאטשעג טלָאװ יז ןעװ ,הנומא רעמ ןענידרַאֿפ טלָאװ העידי
 -- טסײה תמא סָאװ ,ןעסעגרַאּפ ךָאד ןעּבָאה םירצמ יד --- ירצמ ַא
 לָאמנײק טַאלג ךָאד ןעּבָאה ײז סָאװ ,ימודא ַא ןופ וליּפַא רעדָא
 :רעביא וצ ןעצנַאגניא ףיד ידּכ רעּבָא ,זיא תמא סָאװ ,טסואועג טינ
 ָאירוטנעצ ַא ײּב טנערפעג הירפ רעד ןיא טנײה ךיא ּבָאה ,ןענײצ
 ש ןערעװ ןעטרָאד זַא ,טלײצרעד רימ רע טָאה ,םירוט. .סָאלש ןופ
 עצופ סרעטסײמ:רעװעג יד ,םינּפ.תלּבק םוצ תונכה יד טכַאמעג
 יד ןוא סיעלדָא יד שירפ ןעלינעּב ןוא םרעצנַאּפ יד ןוא סמלעה יד
 ינעג טינ טיצ ַא ןיוש טָאה'מ סָאװ ,םירדח ךס ַא ;ןעציּפש:םלעה
 לא נרַאג רעד יװ ףײלג ,טמַארעגֿפױא ןוא טרעטפולעג ןערעװ
 טמיטשעּב ןענײז יז ,םינּפַא ;ןערעװ טרעסערגרַאּפ טּפרַאדעג טלָאװ
 . .ןַאמ ןעסיורג ם'נופ עידרַאװנ:ּבײל רעד רַאֿפ

 ןוא ןָאמ םעד ריּפָאּפ ץֿפױא ןעּבעגוצרעּביא ךילנעמ טשינ זיא'ס
 םָאד רָאנ ןרעפטנע םרעמיור ם'נופ רעגײמש ןוא טרַא ןעצנַאג םעד
 ןופ ןעסנַאוינ ענייּפ יד ןעקירדסיוא ןָאק טרָאװ עטדערעג עגירעּבעל
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 יד ןעמענ ףליה וצ רעועל רעד ךיז וומ לַאֿפ םעד ןיא ,ןעדײר
 ןופ רעמיור רעד זַא ,ןעּכָאה ןעניז ןיא רע זומ וצרעד ,עיזָאטנַאּפ

 -ירפ יד ןערָאלרַאּפ טַאהעג ןעצנַאגניא טעמּב ןיוש טָאה טײצ רענעי
 ןיא יז ,טגָאועג רעגיטכיר רעדָא ;תובָא ענײז ןופ תווינע עגידרעה

 *עג ךיּת ןיא זיא הנומא עטלַא יד ,שירָאמטלַא וצ ןעװעג םיא רַאּפ
 ןופ טײהנײװעג ַא ,םרָאֿפ עטסוּפ ַא יװ רעמ טשינ ןעּבילּבעג ןעמונ

 ,םרעטסירּפ יד ןופ טריווימלוק ןוא טיהענּפָא ,קורדסיוא ןוא קנַאדעג
 *עָאּפ יד ןיפ ןוא ,טלָאצעּב טונ ףיז טָאה טסניד:לעּפמעט רער לײװ

 ןעמיקסיוא טנָאקעג טינ םיריש ערעײז ןיא ןעּבָאה ײז לײװ -- ןעט
 ןופ טרָא םעד ןעמוגרַאּפ טָאה עיֿפָאזָאליֿפ יד ,רעטעג עּביל יד ןהָא

 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןיא ײשּפָא רעגיר'צרא:רד רעד ןוא ;הנּומא רעד
 ױזַא ;עריטַאס ןיא ץיװ וצ םסול רעד ךיוד ןערָאװעג ןעסױטשרַאֿפ

 טרָאטעג טינ םע טָאה רעמיור יד ןופ גניניײמ רעד םיול ןַא ,טײװ
 ןעֿכילנײװעג עמַאס ַא ןיא וליפַא ,ףערּפשעג םיש ןייק ןיא ןעלעֿפ
 רעד ,ןײװ וצ טַאמָארַא יװ ױזַא ,שיילפ וצ ץלַאז יװ ױזַא ,םעומש
 ןוא םיור ןיא ןערָאװעג טעװעדָאהעגפױא ןיא סָאװ ,עלַאסעמ רעגנוי

 ףיז ןיא ףיוא טָאה ,ןעטרָאד ןופ טרעקעגמוא טשרָאקָא ךיז טָאה

 :ילקרעמ םיוק ַא ,ןערינַאמ ןוא םייהניײװעג עגיזָאד יד ןעגױזעגנײַא
 =עלזָאנ יד ןיפ ןרעטיצ ַא ,םערּב רעטשרעטנוא רעד ןוֿפ ןעקוצ ןעֿכ
 =עג ןעמ טָאה ןערײר ןיא רעניימש ןעדימ ןעמַאזגנַאל ַא ןוא רעֿכ
 .בײלג ַא ןופ קורדנייַא ַא ןעֿפַאמ וצ תולוגס עטסעּב יד רַאֿפ ןעטלַאה
 ,ןָאט:יתיּת-יֿכיהמ ןעמוקלופ ַא ןוֿפ ,גנידצלַא וצ טיײקגיטליג

 יד טַאהעג ןעמ טָאה םעדֿפרוד לײװ ,רַאּפרעד ךָאנ טּפיוהרעד
 עכלעװ ,סעוײּפ עשירָאטער עלײװ עלַא ןעכַאמ וצ טייהנעגעלעג
 םעד ןעמענעּב וצ טוג טײצ ןעּבעגעג יװ ױזַא רערעהוצ םעד ןעכַאה
 רעֿפעפ םעד ןע'מעט'עּב וצ רערָא לַאֿפניַא ןעגיר'לכש ַא סרערייר
 | ,םַארגיּפע ןעגירנעסייּב ַא ןופ

 טכַאמעג רעמיור רעננוי רעד טָאה עזיױּפ עשירָאטער ןימ ַאזַא
 יַאֹּב סנעריא םער ,ימודַא ןוא ידצמ ן'פיוא םיזמר ענײז ךָאנ ?יוא
 -רַאֿפ ןוא ןעגיושעג טָאה רע ןערָאװעג רעטיור ךָאנ ןעניײז ןעק
 ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ףיט טקוקעג טײהרעטֿכַארט

 ,טנעגעזוצ לָאמַא ףיז רימ ןעּבָאה ןעטרָאג םעד ןיא ָאד טָא --
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 ןעוועג ןענייז "1 ריד וצ ןיז לָאז רַאה םעד טָאג ןוֿפ ןעדירפ רעד,
 ּבָאה "!ןעצישעּב ךיד ןעלָאז רעטעג יד, ,רעטרעװ עטצעל ענייד
 ןיוש זיא רָאי ליפיו ? ךָאנ סע וטסקנערעג ,טרעֿפמנעעג ריד ףיא

 זיִא טלָאמעד ןוֿפ רעּבירַא
 .נעקיק ץלַא ךָאנ ,דיא רעד טרעֿפטנעעג טָאה -- ,רָאי ףניפ ---

 | ,ןײרַא רעסַאװ ןיא גיד
 ,. ןעמעװ .,,"ןעקנַאד וצ סָאװרַאפ וטסָאה םינּפ-לּכ.לע ,ונ ---

 .ענםסיוא טסיּב וד ,סניײא ץלַא ןיא סָאד --- טינ רערֶא רעטעג
 ,.רעניײש ַא ןעסייהעג ושסלָאװ ןעכירג יד ײֿב ,טֿכַארּפ ַא ןעסקַא
 טימ טעגינעּב ךיז טלָאװ רעטיּפוי ןעוו !ןערָאײ-דנענוי עֿכילקילג וד א
 .רש רעטסנעש רעד רסיק ן'רַאּפ ןייז ךָאד וטסלָאװ ,(! דעמינַאג ןייא
 םעד ױזַא ףיד טריסערעטניא סָאװרַאפ ,הדוהי ,רימ גָאז !םיקשמה
 ?ןעמוקנָא סרָאטַארוקָארּפ

 ;דנײרֿפ ןײז ףיוא ןעגיוא עסיורג ענייז טלעטשעגנָא טָאה הרוהי
 ןיא טזיּפשעגנײרַא ףימ ךיז טָאה קילּב רעטֿכַארטרַאפ רעטסנרע ןייז
 | ;טרעֿפטנעעג םיא טָאה רע תעשּב ,גוא סרעמיור םעד

 וד !!ךיז ןענעגעזוצ רעזניא ךיא קנערעג ייא ,רָאי ףניֿפ ,עי --
 ןוא רָאֿפּפָא יד ייּב  ןעוועג יב ףיא ;םיור ןייק ןערָאּפעגקעװַא טסיּב
 ןענייז ןערָאי יד ,טַאהעג טלָאה ךיד ּבָאה ךיא לײװ ,טניײװעג ּבָאה
 .ליּבעגכױה ַא רימ יצ טרעקעגמוא ךיז טסָאה וד ;ןעגנַאגעגקעװַא
 . =עוטסעדניפ ןיא .,סַאּפש ןהֶא ןיימ ףיא ,,,ןַאמ רע'בושח ןוא רעטעד
 ףָאנ ןיז טסלָאז וד ,ןעלעװ רימ ךיז טלָאװ ןענעװטסעדנוֿפ ,,,ןעג
 ,טריישוצ טלָאמעד ךיז ּבָאה ףיא ןעכלעוו טימ ,עלַאסעמ רעגיּבלעז רעד

 .רעטיצ ַא ןעּבָאה רעֿפעלוָאנ עניד םרעקיריטַאס םעד עלַאסעמ
 .ופ רערעמ סָאװ ךיז גידנעסילפ ,טרעפטנעעג טָאה רע ןוא ןָאטעג
 , :רעטרעװ יד ןעהיצוצרעדנַאנ

 !חרוהי ןימ ,וטסיּב לעקַארָא ַא -- רעמינַאג ןיק טשינ ,ןײנ ,ןינ ---
 ריד ןענײז קירָאטער ןוֿפ רערעל ןײמ ײּב סעיצקעל עבילטע רָאנ
 וצ ווירּב:עיצַאדנעמָאקער ַא ןעּבעג ריד לעװ היא ,ןעּבעל יװ גימיינ
 רימ סָאװ ,הצע יד ןעגלָאּפ וצ לכש גונעג טסָאה וד בוא = ,םיא

 יא ןעראוועג ןעמונעגפיורא זיא סאוו , ךלמ-ןּב רעשינאיארט א -- דעמינאג (1
 ,גנילּביל ןוא םיקשמה-רש טרעטיפוי ןעראוועג זיא רע ואוו ,פמילא
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 המכח רעד ןיא טפַאשטינעג עלעמיּב ַא רָאנ ,ןעטָאר ריד ךיז טליװ
 טעװ (! יפלעד ןיא --- תודיס ןופ לָאערָא םעד טימ ןעלגנירוצמורַא ךיז
 .ילרעייפ ןיײד ןיֿפ גנַאלק םייּב ,ןײלַא ןענָאלָאּפַא רַאפ ןטמענוצ ךיז
 ריד וצ ןרעדינּפָארַא המצעבו הדובּכּב (? עיטיפ טעװ םיטש רעֿכ
 ףיא ןיִּב סָאװרַאּפ--- טײז ַא ןָא רעטֿפעלעג ַא רעּבָא ,ןיורק ריא טימ
 לָאמַא ּבָאה ףיא ?ןעװעג סָאװ עלַאסעמ רענעגייא רעד טינ סעּפע
 רע :טלעװ רעד ןיא רעקינָאל ןעטסערג ם'נופ עדער ַא ברעהעג

 ;םיללּכ ענייז ןופ םענייא קנעדעג ךיא ,חוּכיװה.תמֿפח טנרעלעג ט
 ןרעפטנע םיא טסײג וד רעדיײא ,רעננעג ןייד ןײטשרַאּפ וצ הע
 ,ןײטשרַאּפ רעהירפ ַא ףיד ךימָאל ,ָאזלַא

 ןעכלעװ ,קילּב-קזוח ץרעטנוא ןערָאװעג טור זיא לענניא סָאד
 .עג טסעֿפ רע טָאה ןעגעװטסעדנוֿפ ;ףיז ףיוא טליּפרעד טָאה רע
 ;טרעפטנש

 -יהנעגעלעג ענײד טצינעגסיוא טונ ,העז ףיא יװ ,טסָאה וד ---
 :יא םרערעל ענײר ןופ וטסָאה טּפַאש'הירּב ןוא המכח ליֿפ ,ןעט
 א ןופ טײקטֿפײל רעד טימ םיױא ףיז טסקירד וד ,ןעמונעגרעּב
 .ףעלטרעװבעטש ןעטלַאהעּב ןענייז ריר ענד ןיא רעֶּכָא ,רעטסיימ
 .ײר ןייז ןיא טָאה ןערָאּפעגקעװַא רימ ןיפ זיא עלַאסעמ ןיימ ןעוו
 ןײק רַאֿפ ןטקעטשעג טינ טּפיג ןיײק רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןוא ןעז
 סדנײרֿפ םעד ןעטָארטעגנָא טינ רע טלָאװ טלעװ רעד ןיא ךַאז םוש
 ,ןעליֿפעג

 ךָאנ טָאה ןוא טע'ֿפנחיעג יװ ןָאטעג לעֿפײמש ַא טָאה רעמיור רעד
 ,פָאק םענייש ןייז ןעּביוהענפיוא רעצלָאמש

 :ָאר ןיא טינ ךָאד ןעניײז רימ ,הדוהי רעכילרעייפ ןיימ = ,ָא --

 רײר ןוא םיזמר-לעקַארָא יד קעװַא ףרַאװ .,יפלעד ןיא רעדָא (* ענָאר
 ?ןעוװעג ריובּכּב ענופ ןעד ףיר ךיא ּכָאה סָאװ טימ ,םירּוּביד ערָאלק

 .לעטרַאג םער גידנעּפוצ ,ןוא טמעטעעגפיוא ףיט טָאה הדוהי
 ;טגָאזעג רע טָאה ,רונש

 -תואיבנ) סלעקארא עטמירעּב טימ דנאלנעכירג ןיא טעטש -- עגאדאד ןוא לפלעד (1
 , (סרעגאז

 .לעקא רא םייּב ןירעגאז-תואיבנ יד--עיטיּפ (2

 ,טאטש-טלעוו רעטלא רעד ןופ רעטנעצ רעגיטסייג רעד ,םיור ןיא ץאלּפ א -- םוראַפ 2
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 לליה .טנרעלעג םעפע ףױא ףיא ּבָאה רָאי ףניפ יד רַאפ ---
 ילעװ ,רעקינָאל ןעסיורג ץטימ ןעטסעמ ןענעק טינ רשפא ךיז טעװ
 ןהָא ןענייז ןענועמש טימ יאמש ןוא ,ןערייר טרעהעג טסָאה וד ןעֿפ |

 .רעּבָא ,םורָאֿפ ןיֿפ רערעל ענײד יװ םיסחויט עֿפלעזַא טשינ קֿפס
 ײּב ןעציז סָאװ ,יד ;ןעגעװ ענעטָאּברַאֿפ ףיוא טינ טריפ הרוּת רעײז
 ,טָאג ןופ ןעטָאּבעג יו טימ לכש רעײז ןרעכיירעּב ,םיפ יד וצ ײז
 ןופ טֿפורפ יד ןוא ,לארשי קלָאֿפ ןייז ןוא הרוּת ןייז ןעשרָאֿפ טימ

 טָאה סָאװ ,גנידצלַא רַאֿפ דובּכה-תַארי ןוא עּביל זיא ערעל רעײז
 ,גירנעמענרַאפ ןוא הבישי רעד ןיא גידנענרעל ,תיֿפײש ַא וצרעד
 הרוהי זַא ,ןעגנאגרעד ךיא ןיִּב ,טרעהעג ןעטרָאד ּבָאה ףיא סָאװ
 רַאּפ ףיא ,ןעװעג רעהירֿפ ןיא יז סָאװ ,סָאד רעמ טשינ ןיוש ןיא
 הבולמ רעגיגנעהּפָאמוא ַא ןעשיוצ הנימ-אקפנ יד סוג רהעז ייטש
 טלָאװ ךיא ןיא ,דנוצַא זיא הדוהי סָאװ ,ץניװָארּפ רעמירָא רעד ןוא
 ףיט ךיז טלָאװ ךיא ןעװ ,ינורמיש ַא רַאֿפ רעסואימ ,רעגירערינ ןייז
 לאעמשי ,דנַאל ןיימ ןיֿפ גנוגירעדינרעד יד ןעמונעג טינ ןעצרַאה םוצ
 ןמו-לּכ ,ןייז טינ םע ןָאק ןוא לודג-ןהּכ רע'תמא רעד טשינ ןיא
 ַא טרָאֿפ רע זיא ןעגעווטסעדנופ ןוא ,הנח רעלערײא רעד טּבעל'ס
 דנַאנַאבָאנ ןערָאי רעטנעזייט סָאװ ,טבש ןענילייה ם'נופ רעניײא ,יול
 ערעווא ןוא הנומא רעזנוא םױל ,רַאה םעד טָאג רע טניד
 יו ןייז ,םיניד

 ,לרעטֿפעלעג שיטָאּפש ַא טימ ןעסירעגרעּביא םיא טָאה עלַאסעמ
 ,רָאטַאּפרוזוא ַא זיא לאעמשי ,ךיד ףיא יײטשרַאֿפ טציא  ,ָא --

 ימורַא ַא זַא ,טגָאזעג ּבָאה ףיא רעּבָא רָאנ יװ ,טגָאזעג ןיילא וטסָאה
 יװ ןעּפָארטעג ךיד סע טָאה ,םיא רערײא ןעּביױלג רעֿפיג ןעמ געמ
 -- עלעמעס ןופ ןוז ןרוּכיש םעד ײּב רעווש ךיא ,גנַאלש ַא ןוֿפ סיּב ַא
 ןעֿפַא עלַא ,ןעשנעמ עלַא !רענעגײא רער דימּת טּביײלּב ריא ַא
 ןעּבעל ןיא -- רעּבָא ריא ַא -- ךיז ןעטייּב ררע ןוא לעמיה וליּפַא
 ןיא רע :רעטעּפש ןײק ,רעהירּפ ןייק ףייש טינ זיא םיא רַאפ !טינ
 םינימרק ןופ ןעװעג ןענייז תובָא עגייז יװ רעגיּבלעזרעד ךָאנ דנוצַא
 גָאז !ױזַא טָא ,זיירק ַא דמַאז ןיא ָאד ןָא ףיא ןעֿכײצ טָא ,העז ,ןָא
 ןָא גיּביא ןוֿפ ?ןעּבעל סנעדיא ַא טינ ןער סָאד זיא --- רימ עשז
 ,ֿבקעי ןוא קחצי ןעטרָאד ,םהרבַא ָאד ,זיירק רענעגײא רעד ץלַא
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 רעגױָאד רעד !רעטיפוי ײּב רעווש ךיא ןוא  !טָאג ןעטימ ןיא ןוא
 ,םײנַארעּביא ןענעבייצנָא םע לעװ ףיא ,םיורג וצ ךָאנ זיא ןײרק

 .ניֿפ ןעּבָארג ן'טימ ףיז טרַאּפשענניַא ,ןעגיוּבעגנייַא ךיז טָאה רע
 'םורַא רע טָאה רעגניפ עטקערטשענסיוא יד טימ ןוא דמַאז ןיא רעג
 ,לערער ַא טנעֿפײצעגמורַא םיא

 ןעּבָארג ןוֿפ ןמיס רעד ,ןעּבױהעגנָא רעריװ רע טָאה ,העז --
 ,הדוהי -- םיא םורַא לעדער סָאד ,שדקמה-תיּב .רעד זיא רעגניֿפ
 סָאװ ,ךַאז ַא ךייַא רַאפ ןַארַאֿפ זײרק ןעגיזָאד םעד רעסיוא ןעד זיא
 :ײמיוּב ַא ןעװעג יא םּודרּוה ?ןעטסנוק יד ?טרעו ַא ןעּבָאה לָאז
 :לוקס ?ײרעלָאמ ,ןעטלָאשרַאּפ ןעמָאנ ןייז טרעװ רעּבירעד ,רעטס
 עיזעָאּפ יד !דניז ַא ןיוש ךָאד זיא ןעקוק וצ קרעװ ערעײז ףיוא ?רוטּפ
 { ןעריײר ןופ טסנוק יד !תוחּבומ ערעיײַא וצ ןעדנוּבעגוצ ריא טָאה
 .יּתּב יד ןיא ןעריײס ,יז ןעריוויטלוק וצ ךייַא ייּב ןעד טֿכַארט רע
 ,ץילַא ןָא גָאט ןעטעּביז ם'ניא ריא טרעװ המחלמ רעד ףיוא ,םישרדמ
 זיא סָאד טָא ,געט סקעו יד רַאּפ ןענואועג טַאהעג טָאה ריא סָאװ

 וצ ןערעװרָאֿפ רימ ןָאק רעװ טנײה !  םוחּת ןייז ןוא ןעּבעל רעײא |
 ןעקוּב םעד טימ ךיז טנעגונעּב טָאג רעייַא ּבױא ?ךיַא ןוֿפ ןעֿפַאל
 ןעגעקטנַא ףערטעּב ַא רַאפ רע טָאה סָאװ זיא ,קלָאֿפ ַאזַא ןיפ ךיז
 ענײז סָאװ ,רעטיּפוי רעזנוא ןענעקטנַא ,רעמיור יד ןופ טָאג םעד
 ,יאמש ,ןועמש ,לליה !ןעגנואווצעּב טלעװ עצנַאג יד ןעּבָאה םרעלדָא
 סָאװ ,םימכח יד ןעגעק ײז ןעּבָאה עדרעװ ַא רַאֿפ סָאװ --- ןוילטבא
 / לָאזס זַא ,גיטשינ ױזַא טינ זיא המכח םיש ןייק זַא ,זנוא ןענרעל
 ?יז ןענרעל וצ החרימ יד ןַיז יַאדּכ טינ

 ,טמַאלֿפעג טָאה םינּפ ןײז ןעּבױהעגּפױא ךיז טָאה הדוהְי
 טָאה ---!ןעציז ביײלּב ,הרוהי ןיימ ,ןעציז ּביילב ,ןיינ = ,ןייג --

 ,טנַאה יד גידנעקערטשסיוא .,ןעֿפורעגסױא עלַאטעמ
 !קזוח רימ ןופ טסכַאמ וד ---
 :וק ןעלעו רימו:ףּכיּת ,רעטײװ לעסיּב ַא ךָאנ סיוא ףימ רעה --

 לעֿפײמש ַא שיטָאּפש טָאה רעמיור רעד --- דימּת יװ רימ וצ ןעמ
 רעד ןוא רעשיכירג רעד ,החּפשמ רעצנַאנ ןייז טימ רעטיפוי -- ןָאמעג
 ,ךערּפשעג ןעטסנרע רעזנוא ּוצ ףיס ַא ןעֿכַאמ טעװ ןוא ,רעשימיור
 ןופ זיוה ןעטלַא ם'נוֿפ טסיּב וד סָאװ ,טגײלעגנָא רחעו ןיא רימ יײּב
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 יוצ ןימ ײַּב ןײז וצ םינּפ לּבקמ ךימ רעהַא ןעמוקעג תובָא ענייד
 סָאװ ,עּביל יר ,רָאנ ףילגעמ ןיא'ס ּבױא ,ןעיינעּב רעריוו ןיא רעקקיר
 .על ןיימ טגָאזעג רימ טָאה ,'טיינ, ,ןעדנוּברַאפ זײװדניק זנוא סָאה
 סיורג ןערעװ ריא טליװ ןוא ,טײנ, ,עיצקעל רעטצעל ןייז ןיא רער'

 ןוא ,םרַאמ טגיניק ןעניניק ןַא ,ןעקנערעג ריא טלָאז ,טמירעּב ןוא
 וצ טימרעד טנײמעג טָאה רע "!דנילּב טשינ רעמ ןיוש זיא סָארע
 םיור ןיא ,גנידצלַא --- המחלמ יד ,טשינרָאג זיא עּביל זַא ,ןעגָאז
 טוג ,טג םוצ םירט רעטשרע רעד זיא הנותח יד ,ױזַא עקַאט זיא
 ערטַאּפָאעלק ,רעמערק ַא רַאֿפ בוט-ןבא ַא ןיא סָאד --- ןייז םורפ ןוא
 רַאּפ טָאה'מ ;ןעטסנוק עריא השוריּב טלעװ רעד טזָאלעג טָאה
 ַא עריא טּבעל רעמיור ןערעי ןופ זױה ןיא ;ןעמונעג המקנ ריא
 זיא רעּבירעד .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא סע ןיא ױזַא ןוא ,עט'שרוי
 - טוט ןעגיניק ןוא ,ןעלַאפעג סָארע -- טפנוקוצ רעזניא וצ עגונּב
 רימ טסוט וד ,הדוהי ןיימ ,ָא ?וד א !טַאדלָאס ַא רעװ ףיא !סרַאמ ;

 יי ? ןערעװ וטסנָאק סָאװ--- גנַאּב
 -עלֿכַאנ ץלַא ,רעסַאװ םוצ רעטנעהענ ןעגנַאגעגוצ זיא ריא רעד

 .:טרערעג רעטײװ עלַאסעמ טָאה רענעגיוצוצ ןוא רעגיס
 ןיא לוש ןוֿפ ,הדוהי רענייש ןיימ ,גנַאּב רימ טסוט וד ,עֹי ---

 רַא'ס ָא -- לָאנרעד ןוא ;שדקמה:תיּב ןיא ןעטרָאד ןופ ןשרדמ-זיּב
 ריד ןעלָאז !ןעּבעל ַא רימ ךיוא !ןירדהנס ןיא לוטש ַא --- !דובּכ ַא
 ,..רעּבָא ףיא !ןײטשייּב רעטעג יד

 םעד ןהעזרעד טָאה ןוא ןענײא יד ןעּבױהעגּפױא טָאה הדוהי
 .ױר םעד רעּביא טגײלוצ ףיז טָאה סָאװ ,ץלָאטש ןופ קורדסיוא
 ,םינּפ ןעגיר'הוַאג סרעמ

 .גואווצעּב טינ טלעוװ עצנַאג יד .זיא ךָאנ -- !ַא ,רעּבָא ךיא ,,, --
 סנעשנעמ םעד ואװ ,ןעגדָאּברַאפ ןעלוניא ךָאנ ןעגיל םי ןיא !ןעג
 ןַאהרַאֿפ ךָאנ זיא ןוֿפצ ןיא ;ןעטָארטעג טינ לָאמנײק ךָאנ- טָאה םופ
 רדנסּכלַא ןענידנערַאפ וצ ,רובּכ םעד .רעקלעפ עטנַאקעּבמוא

 ,טֿכײרגרער טינ רעניײק ךָאנ טָאה ,חרזמ ןעטײװ ןייק שרַאמ סנודקומ
 !-עמױר ַא רַאֿפ ךיז ןענעפע'ס ןעװיטקעּפסרעּפ ַארַאס ,טסהעז

 ןָאט ןעליופ ןעֿכילנײװעג ןייז ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא רעדיװ זיא רע
 יד ןופ דנַאל ןיא גוצ:רלעֿפ ַא ,עקירֿפַא ןייק  עינ נַאפמַאק ַא --
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 רעײז ױזַא ןעגידנע בור םָאד !ןָאיגעל ַא -- ךָאנרעד ןיא ;ןעטיקס
 .קילג ַא רַא'ס !רעטיּפוי ײּב רעװש ךיא ,טיג רעּבָא ףיא ןערעירַאק
 .ערּפ ַא ףױא ןעמײּבמיױא ןָאיגעל ןיימ לעװ ףיא ,,,לַאפ פנייַא רעֿפיל
 ,טלעג ,,,טלעג טימ םיור ןיא ןעּכעל --- רָאפ ףיז לעטש ,רוטקעפ

 םעגירטניא ,ןעמַאוצ ןעטעָאּפ טימ תודועס ,,,ליּפש ,רעּבײװ ,ןַײװ ;
 ןימ ַאזַא ןדנַאנַאבָאנ רָאי גיכעלייק א --- ליפש.היבוק ,ףיוה םײּכ
 טעװ רוטקעּפערּפ עטעפ ַא -- ערה-רצי ַא ןופ השקשינ זיא ןעּבעל
 .רעד ןייש יז ךיא לעװ רוטקעפערפ ַא וצ ןוא ,םעד ףיוא ןעקעלק
 עיֿכָאיטנַא !ךייר זיא הדוהי !עיריס ןיא טָא ,הרוהי ןיימ א ןענָאלש
 רעּביא לעװ ךיא !וליּפַא רעטעג יד רַאֿפ טָאטשטּפױה ַא ןייז געמ
 ,קילג ןיימ | עליײט רימ טימ טסעוװ וד ןוא --- השורי סעסוינעריק ןעמענ

 רעּבעג-ןָאט יד ןעװעג ןענײז סָאװ ,רעקירָאטער ןוא ןעטסיֿפָאס יד
 טעמּב ןעּבָאה עבלעװ ןוא םיור ןופ ןעּבעל ןעבילטּפַאשלעזעג ם'ניא
 ,ג"אווגנוי ןעגירסחוימ ם'נופ גנוהיצרע יד טריזילָאּפָאנָאט ןעצנַאגניא
 ןהשרר סעלַאסעמ ןופ טַאהעג הָאנה קרַאטש קפס ןהָא ןעטלָאװ
 םעד ןוֿפ געלגיּפשּפָא עײרט ַא ןעװעג ןענייז רעטרעװ ענייז תמחמ
 ,טשרעהעג טלָאמעד ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעדײר רעגייטש ןוא ןָאט
 ןיטולחל ,רמערפ ןעגנולקעג ײז ןעּבָאה רעּבָא לעגניא ןעשידיא ן'רַאפ
 יענ ןיא סָאװ ,ןָאמ םענעטסָאמעג ןעבילרעײֿפ ן'פיוא ףילנע טשינ
 ןיא ןעטיז ,םיניד יד ןעּבָאה בנַא ,ןעזיירק ענייז ןיא ןעמונעגנָא ןעוו
 ןופ ןעצנוק יד ןעמָאּברַאֿפ ללכּב קלָאפ ןעשיריא ם'נופ םיגהנמ
 סָאװ ,לכש ץפיוא רהעז ךיז שגײל רעּבירעד ; ץיוװ ןוא עריטַאס
 .נעריײשרַאפ יד טימ רניײרפ ןַײז ןופ רײר יד ןעמונרַאֿפ טָאה הרוהי
 ַא ןיא ןוא ,רענעדנוצעגנָא ַא ןערעװ רע םגעלפ ָאד ;ןעליֿפעג עטס
 ןעקוק רע לָאז יװ ,טסואועג טינ רעדיװ ןיוש רע טָאה םורַא עגר
 . םיא טָאה ןָאט רעניד'הװַאג טרעמיור םעד ,רעטרעװ סמענעי ףיוא
 ,טצײרעג רעמ ץלַא ךָאנרעד ,טקנערקעג ןוא ט'שודיח'עג הליחּתכל
 גנוגיריילעּב עֿפיט ַא ןעריּפש וצ ןעּבױהעגנָא םיא ןיא טָאה רע זיִּב
 2 ָאצמירג ַא טימ זנוא ײּב םיוא ףילנײװעג ףיז טזָאל ליפעג ַאזַא
 ןעּפורעגסױרַא רעטעּפשּפָא רער טָאה ןרָאצמירג ןעגיזָאד םעד ןוא
 סעסוררוה ןוֿפ ןעריא יד יב ,ןֿפוא רערנַא ַא ףיוא ףיוא דנײרּפ ןייז ײּב
 :נערײל ערליוו ַא ןערָאװעג דנַאלרעטָאֿפ םוצ עּביל יד ןיא הֿפּוקּת
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 רעד רעטנוא ןעגרָאּברַאֿפ טנָאקעג םיוק טָאה'מ עֿכלעװ ,טפַאש
 ףימש ױזַא ןעוועג זיא עּביל עגיזָאר יד ,טײקנעסַאלעג רענעמונעגנָא
 טָאג טימ ןוא ,הנומא רעײז טימ ,עטֿפישעג רעיײז טימ ןעדנוּברַאפ
 ןעליֿפ ךיז ײז ןעגעלפ ןופרעד ןעבַאלּפָא ןעטסדנימ םיײיּב זַא ,,וליֿפַא
 :ךנעטשרַאֿפ רהעז זיא רעּבירעד ,ןפוא ןעטסֿפיט ן'פיוא טגיריײלעּב
 .רַאֿפ ףוס ן'זיִּב ּבײהנָא ןיפ ןעּבָאה רעטרעװ םעלַאסעמ זַא ,ףיל
 .עג טָאה רענעי זַא ןוא ,םייוניע ע'תמא םענייז רבה םעד טפַאש
 :לעביײמש םענעגנואווצעג ַא טימ ןעפורעגּפָא ךיז הדוהי טָאה ,טגידנע

 ןענָאק סָאװ ,ןעשנעמ ןָארַאּפ זיא'ס זַא - ,טרעהעג ּבָאה ךיא --
 ,עלַאסעמ ,רעּבָא ךיא ןטפנוקוצ רענעגיײא רעײז רעּביא ןעלציװ דיז |

 ,רָאלק רימ רַאפ יא סָאד ,ןעשנעמ עגיזָאד יד וצ טשינ רעהעג
 טָאה ךָאנרעד ,טקוקעגנָא גירנעשרָאּפ םיא טָאה רעמיור רעד

 - | ;טרעֿפטנעעג רע
 רעד ןיא תמא םעד ןעגָאז ןערָאט טינ ןעמ לָאז סָאװרַאֿפ ---

 םרָאּפ רעד ןיא סע נעמ'מ יװ ױזַא טקנוּפ ,ץיװ-ַא ןופ םלַאטשעג
 - ,שיפ ןעּפַאֿפ ןעגנַאגעג לָאמַא זיא עיולופ עסיורג יד ?לשמ ַא ןופ
 סָאד זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,ןעמעלַא רַאפ רעמ טּפַאכעגנָא יז טָאה
 ויא עקטנעװ ריא ןוֿפ קישטַאה רעד לײװ ,רַאֿפרעד ןהעשעג זיא
 | | ,טלונעּב ןעוועג

 ?רעטכעלעג ףיוא טינ עקַאט טניימעג ,סע טסייה ,טסָאה וד --
 .עגנָא גינייװ וצ ריד ּכָאה ףיא זא ,הדוהי ןיימ ,העז ךיא ---

 גידנעוט ץילּב ַא ,מרעפטנעעג גיטסַאה רעמיור רעד טָאה -- !טומ
 רשעתנ לעװ ןוא טקעפערּפ ַא ןייז לעװ ךיא זַא --- ןעגיוא יד טימ
 ,לודג:ןהֹּכ ַא רַאּפ ןעֿכַאמ ףיד ףיא לעװ ,הדוהי ןופ ןערעוו

 ..טרָא ןוֿפ טרירעג ךיז םעֹּכ טימ טָאה דיא רעד
 ,ןעטעּבעג עלַאסעמ םיא טָאה---!קעװַא טינ יג --
 ,טלעמשענּפָא גירנעלקנעווק ףיז טָאה הרוהי
 רעמױר רעד טָאה---!טקַאּב ןוז יד םייה יװ ,רעטעג ָא --

 :עג גירנעלעו ןוא ץרַאה ס'רבח םעד גידנעײטשרַאּפ ,ןעֿפורענסױא
 ןעכוז ןייג רימָאל םוק --- גנודנעװ רעדנַא ַא סעומש םעד עב
 | ,ןעטָאש ַא

 ;טרעפטנעעג םיא טלַאק טָאה הדוהי רָאנ
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 רעסעּב ךיא טלָאװ יַאװלה ,ןעדיישוצ ךיז ןעלָאז רימ רעבײלג -- =
 ןוא ,דנײרֿפ ַא ןעפערט לעװ יא -- טנײמעג בָאה ךיא ,ןעמוקעג םיפ
 יה ,.ןעֿפָארטעג ּבָאה

 ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא גיטסַאה עלַאסעמ םיא זיא -- { רעמיור ַא --
 ,דײר יד

 ךָאד ,ןעטסיופ ןיא טקירדעגפיונוצ ךיז ןעּבָאה םנעה םנעדיא םעד
 טזָאלעג ךיג ףױא ףיז טָאה ןוא ןעטלַאהעגנײַא ףיז רע סָאה
 ןופ ןעּבױהעגֿפױא טָאה ,ןענַאטשעגּפױא ףיוא זיא עלַאטעמ = ,ןייג
 קעװַא ןוא ןעלסקַא יד ףיוא םיא ןעפרָאװענֿפױרַא ,לעטנַאמ ןַיז קנַאּב
 ףיוא טנַאה יד טגײלענֿפױרַא רע טָאה ,םיא טגָאיעגנָא ,ן'הדוהי א?
 ,םיא ןעּבעל ןײג טוָאלעג ףיז ןוא עצײלּפ ןַײז

 יצָאּפש זייװדניק רימ ןעגעלפ טײהרענעמונעגמורַא ױזַא טָא --
 ,ריט-ןעטרָאג רעד זיּב ןײג ױזַא טציא ףיוא רימָאל ,ןעטרָאג ןיא ןעדז

 טסנרע ןייז וצ טסיילפעג יז טָאה עלַאסעמ זַא ,ןעװעג גיטנָאק זיא'ס
 וצ ןעצנַאגניא ןעּבעגעגנייֵא טינ ףיז טָאה םיא רָאנ ,ףילדנירפ ןוא
 ,טײקרעילימַאֿפ םרעמיור םעד ןעגעק טריטסעטָארּפ יג טָאה הדוהי ,סינּפ ןייז ןוֿפ קורדסיוא ןעשיריטַאס םעד ןעּבײרטרַאֿפ

 טימ רימ זָאל ָאט ,ןַאמ ַא ןיִּב ףיא ןוא ,לעגניא ַא טסיּב וד -- |
 ,ןַאמ ַא טרער'ס יװ ױזַא ןעריײר ריד

 ,רָאטנעמ רעד ,רעשל ןיא ןעוועג זיא טייקנערירפוצ-טסּבלעז ןַײז |
 יֿפש רעסעּב טנָאקעג טינ טלָאװ ,ץֿכַאמעלעט רמּומ טגָאז סָאװ
 0 | ,ענייז עלָאר יד ןעל

 ןעשיווצ עטסגילק יד ןענייז םייסיא יד ,יקודצ ַא ךָאד טסיּב וד ,ןעס .עגרַאפ רָאג ּבָאה ףיא ,עי ךַא ?(?ןעקרַאּפ יד ןיא וטסּביולג ---
 ,רענעלּפ ענײד ךיז טסיוּב וד ,ןעגנַאלרַאֿפ ערעזניא ןעכילקריװרַאֿפ ןעליוו רימ תעשּב ,געװ ןיא זנוא ךיז ײז ןעלעטש גידנעטש ,ײז ןיא ףייא ּביולג ףיא ןוא ,רעטסעװש ירד יד ןיא עי ןעּביולג ײז ,ךייַא
 אקװד טשרע ,ץנעי ןעריפֿכרוד ןוא סָאד ןעריפכרוד טסטכַארט יד

 'ו יי ו | יי | ,סיזעכאלי רעלעטימ רעד ךרוד טמיטשעּב טרעוו עכלעוו ,העש יד טמוק'ס ןעוו ,רעש ריא טימ רעב. -יא םידאפ םעד טדיינש סאּפארטא עטטנניא יד ;ןעּבעל ןופ םידאפ םעד טגיּפש ,אט אליק ,עטסטלע יד - ,לזמ .ןופ טניטעג יד ,רעטסעווש יירדזעיגאלאטימ רעשיכירג רעד ןיא (
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 -שפַאכוצנָא טנַאה יד סיוא ןיוש טסקערטש וד ןעװ ,טנעמָאמ ם'ניא

 +גיה יטסרעהרעד ,טּבערטשעג גנַאל ױזַא טסָאה וד סָאװ וצ ,סָאד

 טשרע -- םוא ךיז טסקוק ,רעש רעד ןופ ןעצ'לירג סָאד ךיז רעט

 ןימ ,רעּבָא רימ גָאז !סָאּפָארטַא ענעטלָאשרַאֿפ יר ,יז טײטש סָאד

 עג ּבָאה ךיא ןעװ ,ןערָאװענ םעּכ ןיא ױזַא וטסיּב סָאװרַאֿפ ,הדוהי

 !םוינעריק ןעטלַא ם'נופ שרוי רעד ןײז ןעלעװ טלָאװ ךיא זַא ,טגָאז

 -םיוא ףרוד ןערעװ רשעתנ ליװ ךיא זַא ,טניימעג יַארװַא טסָאה וד

 "רעציסע ךָאד טעװ---עי ןַא וליּפַא ןייז לָאז .הדוהי רעײַא ןעגיוז

 !ףיא טינ עשז:סָאװרַאפ .ןָאט ןעזומ םָאד רעמור יד ןופ

 י - ,טירט עניז ןעטלַאהרַאֿפ טָאה הרוהי

 י-- רעמיור יד רַאפ ףיוא הדוהי רעּביא טשרעהעג ןעּבָאה םייוג --

 ,טציא ײז ןענַײז ואוו --- טנַאה יד גידנעבײהֿפױא ,טגָאזעג רע טָאה

 ליא'ם סָאװ ןוא ,טּבעלעגרעּביא ןעמעלַא ײז טָאה הדוהי ?עלַאטעמ

 | ףעהעשעג רעריוװ ךָאנ טעװ ,ןהעשעג

 ירעטרעװ יד ןעהיצוצרעדנַאנופ ןעּבױהעגנָא רעטײװ טָאה עלַאסעמ |

 זיא יד ןעשיווצ רָאנ טינ םידיסח ןעקרַאּפ יד ןעּבָאה ,סע טסייה

 .ועגיּביױלג יד ןופ הנחמ רעד ןיא ,אּבה:ךורּב ,הדוהי ,אּבה-ךורּב ,םייס

 ן"מ .םידיסח ערעײז וצ טשינ רעהעג ףיא ,עלַאסעט ,ןַײנ --

 .רער ןעװעג ןיא סָאװ ,זלעפ ן'פיוא טגישסעפדנורנעג זיא הנומא

 םהרבַא רַאפ זיִּב וניתובַא:תיבָא ענײמ ןופ ןעּבױלג ם'נופ ןייטשלעקניוװ

 .רַאה רער טָאג סָאװ ,דנוּב ץפיוא טגיטסעּפרנורגעג זיא יז ,וניבָא

 י . - ,לארשי טימ ןעטָאלשעג טָאה

 ףיז טלָאװ רערעל ןיײמ יװ ,ךַא !הדיהי ןײמ . ,גיציה וצ טֶכיִּב == |

 !םרַאװנענעג ןײז ןיא טציהוצ ױזַא ךיז טלָאװ ףיא ןעװ ,מרעזייּבעג -

 .רעּבָא ,םעּפע ןעגעװ ךָאנ ןערײררעּביא ריד טימ טלָאװענ ּבָאה ףיא

 1 | / ארומ ןױש ּבָאה ףיא

 'ףָאנרעד ,טירט עכילטע ףָאנ ןעגנַאגעגּפָא יז ןענַײז גירנעגייווש

 - .ףעּבױהעגנָא רעריװ רעמיור רעד טָאה

 יסָאד זַא טרֿפּכ ,ןערעהסיוא ףימ טסגעמ וד זַא ,ןײמ ףיא ---

 טלָאװ ףיא  ,ריד וצ תוכיש ַא טָאה ,ןענָאז וצ ריד ּבָאה ףיא סָאװ |

 'ריד טלָאװ ףיא !דעמינַאג רענײש ןיימ ,ןײז גיֿפליהעּב ןעלעוו ריד

 .;טלָאה ךיד ֿבָאה ךיא לײװ ,ןעצרַאה .ןעצנַאג ן'טימ ןעניד ןעלעוו
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 סָאװ:רָאנ ןיוש ריד ּבָאה ףיא ,גיאיֿפ וצרעד ןיִּכ ךיא ליפיוו ףיוא
 ומסליװ סָאװרַאפ ,טַאדלָאס ַא ןערעװ וצ טֿכַארט ךיא זַא ,טגָאזעג
 ףיא יװ --- טסּבײלּב וד ואװ ,זײרק ןעגנע ם'נוֿפ ןעמערטסױרַא םינ
 יסיוא גנומַאטשּפָא ןוא ץעזעג ּבילוצ --- ןעזיװרעד ןיוש סע ריד ּכָאה
 :?ןעּבערטש ןערעכעה ן'רעלערייא ןערעי ןופ ןעסָאלשעג

 ,טרעֿפטנעעג טשינ טָאה הדוהי

 .עמ טָאה ---?גָאט ןעגיטניה ײּב םימֿכח יד ןעד ןענײז רעװ ---
 תוחוּכ ערעײז ןרטּפ סָאװ ,ענעי טשינ סיװעג ,טרערעג רעטײװ עלַאמ
 םינינע ענעשָאררעגסױא עטױט ןעגעװ םיחוּכיװ עזױלטֿפורפ ןיא
 .ָאסָאליֿפ ןענעװ ,הוהי ַא ןעגעװ ,רעמיּפוי ַא ןעגעװ ,לעּב ַא ןעגעוו
 ,ןעמָאנ ןעסיורג ןייַא ןָא רימ ףור ,תינומא ןוא ןעמעטסימ עשיֿפ
 יצ םיױר ןיא -- ןײלַא טסליװ וד ואװ ןעכוז םיא טסגעמ --- הרוהי
 ---םילשורי ןיא ָאד ֹוליִּפַא רעדָא דנַאל:חרזמ ןיא .,םירצמ ןיא
 מסעוו וד ּבייא ,הֿכולמ-ןעטָאש ןייז ןיא ןעמענוצ ףימ געמ ( ןָאטולּפ
 גידנעטלַאה ,ןעוָאװעג הלעתנ זיא סָאװ ,ןעניּפעג םענייא שטָאֿכ
 גירנעייז לטבמ ןוא  ,ליצ ןייז טשינ טניד סָאװ ,סָאד גילה רַאֿפ
 םענ ,רענעלּפ עניז ןיא ןעֿפלעה טנָאקעג םיא טלָאװ סָאװ  ,סָאד
 םעד רערָא רַאעצ ןעטשרע םעד ,םיּבכמ יד ,ןםּוררּוה לשטל
 .נָא ַא ףײלג עקַאט ךַאמ ןליּפשײיב ַא ָּארַא ַײז ןוֿפ םענ ,ןעטײװצ
 וצ ריד םײרג זיא ,טנַאה יד םיוא ריד טקערטש םיור -- העז ,ּבײה
 ,ימורא םעד רעטַאּפיטנַא ןעפלָאהעג טָאה'ס .יװ ױזַא ,ןעֿפלעה

 .פיוא ןוא ןרָאצמירנ רַאֿפ טרעטיצעג טָאה לארשיףּב רעגנוי רעד
 .רָאג רעד וצ ןעמוקעגוצ טעמּכ ןייש ןענַײז ײז יװ ױזַא ןוא ,גנוגער
 ,ןעגירטנַא וצ ירֹּכ ,טירט ערעכיג טֿכַאמעג רע טָאה ,ריט-ןעט

 ,מלעמרומעג רע טָאה !םיור ,,םיור ,ָא --
 --- טזָאלעגּפָא טיג עלַאסעט םיא טָאה --- !רָאנ ןײק טשינ ײז --

 יד םענ ,םינקז יד ןופ ןוא השמ ןופ ןעשינירײרנײא יד קעװַא ףרַאװ
 ןוא ןײרַא םינּפ ןיא טצרַאהעּב ןעקרַאּפ יד קוק ,ןעניז ײז יװ ןעכַאז
 ןעגעװ ײז גערפ ,טלעװ יד ןיא םיױר זַא ,ןעגָאז ריִד ןעלעוו ײז

 ;טנעטאש יד ןופ ךיירגיניק ם'ניא רעש -רעה רעד ,הכולמ רעגידרערעטנוא רעד ןופ טאג רעד רעמור יד ייּב -- ןאטולּפ (1
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 םיור סָאװ ,סָאד זיא הדוהי זַא ,ןרעפטנע ריד ןעלעו ײז ןוא הדוהי

 | ,ןעֿכַאמ ןעלעװ ריא ןוֿפ טעוו

 יעג ןײטש זיא הדוהי ,רימ רעד וצ ןעגנַאגענוצ יז ןענייז דנוצַא

 ןוא עצײלּפ ןייז ןוֿפ טנַאה סעלַאסעמ ןעמונעגּפָארַא טֿפנַאז ,ןעּבילּב

 ,ןערערט טרעטיצעג ןעּבָאה'ס עֿפלעװ ןיא ,ןעגיוא טימ טקוקעגנָא םיא

 יטסנָאק רעּבָא ךימ ;רעמױר ַא טסיּב וד --- ףיד ײטשרַאפ ךיא ---

 עגנָא טניה רימ טסָאה וד ,לארשי-וּב ַא ןיִּב ףיא --- ןײטשרַאֿפ טינ

 רימ וזַא ,טגײצרעּביא ךימ טסָאה וד לײװ ,שפנ:תמגע םיורג ןָאמ

 ןיא --- לָאמַא סָאװ דנַײרפ עטוג יד ןייז טשינ רעטײװ ןייש ןענָאק

 ןערירפ רעד ,רעדנַאנופ ןענעוו ערעזנוא ךיז ןעײנ ָאד !טשינ ןעּבעל

 !לָאמ עלַא ריד טימ ןייז לָאז תובָא ענײמ ןופ טָאג ם'ניֿפ

 קעװַא ןיא דיא רעד ,טנַאה יד טגנַאלרעד םיא טָאה עלַאסעמ

 | ,רעױמ ן'ברוד

 ?רעד גטקיקעגכָאנ עלײװ ַא רעמיור רעד םיא טָאד גידנעגײווש

 םעד ןעּבױהעגפיױא טָאה ,ןעטרָאג ןופ םױרַא ךיוא רע זיא ךָאנ

 :ןײלַא ךיז וצ טגָאזעג ןוא ּפָאק

 !סיַאמ לָאז ןעּנעל ,טיױט זיא םָארע !ױזַא ןַײז לָאז --



 ,ייווצ לעטיּפאק

 ,םיור ןוא הדוהי

 :ײרשעּב רימ סָאװ ,טײצ יד זיא םילשורי ןופ עטֿפישעג רעד ןיא
 עֿפלעװ ,תומוהמ עשיטילָאּפ ןוא םיכּוסביס ןיפ הפוקת ַא ןעוועג ,ןעּב
 הרוהי ןעשיװצ ףמַאק ןעטצעל םוצ טֿכַארּבעג ףוס לכה ןעּבָאה
 | ,םיור ןוא

 ןוֿפ ןעּברָאטשעג ןיא ,גיניק רעשיריא רעטסניטולּב רעד ,סּודֹרּוה
 ןהעועג טָאה קלָאֿפ טָאר רעֿכלעװ ןיא ,טײהקנַארק רעֿפילקערש ַא
 ,טיוט .ןיז רַאֿפ ,ןעירעדרעמ ןוא תוחיצר ענײז רַאֿפ ףָארטש סטָאג
 ,נָאט םעד ןיא ןַא ,לעּפעּב ַא ןעּבעגעגסױרַא רע טָאה ,ןעמ טגָאז
 טײל עטס'בושח יד ןעטֿפעשסױא ןעמ לָאז ,ןעּברַאטש טעװ רע סָאװ
 ,םָארדָאּפיה ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןעטלַאהעג טָאה רע עֿכלעװ ,קלָאפ ןוֿפ
 עלַא יװ ױזַא ,ןעגָאלק וצ סָאװ ףיוא ןענָאה לָאז קלָאפ סָאר ידּכ
 טימ ןעמינרַאֿפ ןעּבעל עצנַאג סָאר ןענייז םָאװ ,סרעשרעה עסיורג
 יוא טָאה ױזַא ,טפַאֿרַאֿפ ןעּבָאה ײז סָאװ ,טֿפַאמ יד ןעגישסעפעּב
 יורמ םער ןעוָאלוצרעּביא ןעטכַארט ןַײא ןיא ןעטלַאהעג םוררוה
 סיעֿפהל-וצ-ףיוא רעמיור יד --- ידּכ ,רעדניק ענייז השוריּב ןיורק יד ןוא
 הָאװצ ןייז ןיא ,עיטסַאניד רעכילגיניק ַא ןוֿפ רעדנירג רעד ןערעװ ---
 ,סוליֿכרַא !ןיז ײרד עניײז ןעשיווצ שלײטוצ הכולמ ןיײז סוררוה טָאה
 - ,סיּפיליּפ ןוא סּפיטנַא

 הנַאר עטשרע ןייז ,סוליכרַא ןעטוקעּב טָאה גיניק לעטימ םעד
 גנוגיטעטשעּב יר רסיק ןעשימ'יור םייּב ן'לעיּפ וצ ןייז טוומעג טָאה
 ןערָאֿפ וצ העדּב טַאהעג רע טָאה םעד ּבילוצ ןוא ;האווצ רעד ןוֿפ
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 רע טָאה ,ןיהַא ןערָאֿפ טנָאקעג טָאה רע רערייא רעּכָא ,םיור ןיק
 קלָאֿפ סָאד ןעד ,םילשירי ןיא דנַאמשֿפױא ַא ןעליטשנייַא טזומענ
 שימרוטש טָאה ןוא תוחיצר םעסודיוח ןעסענרַאפ טנָאקעג טינ טָאה
 ,םיצעוי סרעטָאפ ןייז ןעפָארטשעּב לָאז רע ,ן'סוליכיַא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ/
 ,ןעטוג טימ קלָאּפ סָאד ןעמענניַא טבורּפעג םוליֿפרַא טָאה תליחּת
 .ָאװעג ןענייז תומוהמ יד ןוא ןעפלָאהעג טשינ טָאה סָאד זַא רעּבָא

 .יילק וצ ןעּבױהעגנָא ןיוש ךיז ןעּבָאה'ס תמחמ ,יועסערג ךָאנ ןער
 .עּכ רע טָאה ,חספ ןעטנעהָאנ םוצ לגריילוע יד דנַאל ןוֿפ ןעּב
 טָאה ןוא טלַאװעג טימ הרירמ יד ןעקירדוצרעטנוא ןעסָאלש
 טָאה סָאװ ,ןימה םעד ןענעק רענלעו גנולײטּפָא ַא טקישעגסױרַא
 .עג ןיא גנולײטּפָא יד רעּבָא ,שרקמה:תיּב ןיא ןעבילקענפיונוצ ףיז
 טָאה רענלעז לײט ַא ,ןָאמוצּפױא סָאװ סעּפע ףיוא ךַאװש וצ ןעו
 .ניא ןעּפָאלוצ ךיז ןענײז עגירעּביא יד ןוא ,טנײטשרַאֿפ קלָאּפ סָאד
 ןעקישסױרַא טוומעג טָאה םוליֿפרַא ,סרעריּפנָא ערעײז טימ םענייא
 .עגעגניֵא םיא ףיז טָאה טלָאמעד טשרע ןוא ,רעטילימ ץנַאג ןיז
 ,ןעמיגרַאּפ-טולּב םיורג טימ הרירמ יד ןעליטשנייַא ןעּב

 ַא רַאֿפ טזָאלענרעּביא ןוא רנַאטשֿפױא ץטימ ןערָאװעג גיטרַאֿפ
 ,םיור ןײק קעװַא םוליכרַא זיא ,םיּפיליֿפ רעדורּבכ ןייז םוקמײא םמ
 .נַא רערורּב רעטײװצ רעד ןעמיקעגנָא םיור ןייק ןענייז גימײצֿפײלג
 ןוא ,ןיורט ץֿפױא תועיבּת ענייז טלעטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,סֿפיט
 ןעניז םָאװ ,החּפשמ םעסוררוה ןיֿפ רערילגטימ ערעדנַא ףס ַא
 ,ן'סוליֿפרַא ןענעק ןעטָארטעגסױרַא

 ערעסערג ךָאנ ןעכָארּבעגסױא לײװרעד ןעניײיז לארשי.ץרא ןיא
 ןיא ויא סָאװ ,דנַאטשֿפױא רעד --- ײז ןעשיווצ ,תורירמ ןיא תומוהמ
 ,"םוריוסא לש םומלופ, ןעמָאנ ןרעטנוא טסואוועּבכ ארמג

 .?עגֿפױנוצ ָאלָאּפַא ןופ לעּפמעט ַא ןיא םוטסוגװַא טָאה ףילדנע
 סעסוררוה ןעגעװ ענַארּפ יד ןעסילשעּב וצ גנולמַאזרַאפ ַא ןעּבילק
 ןעשיריא םנופ םיחולש יד טרעהעגסיוא רע טָאה טשרעוצ ,םישרוי
 טָאה םודרוה סָאװ ,תולװע עלַא טנעכערעגסיוא ןעּבָאה ײז { קלָאּפ
 ןוֿפ רילגטימ םוש ןײק זַא ,טגנַאלרַאפ ןעּבָאה ןוא ,ןָאטעגּפָא
 לארשי-ץרא רעּביא הלשממ יד ןעגירק טינ לָאז החּפשמ סע'סודרוה
 .ײא רעשימיור רעטנוא ןעּבעל וצ ןעריא יד ןעּביױלרע לָאו'מ רָאנ
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 םעד ךָאנרעד טרעהענסיױא ,םיקוח עדעײז טיול ,טּפַאשרעהרעב-
 ירַא} ,האוצ סעסודרוה טניטעטשעּב סוטסונװַא טָאה ,דצ רעדנַאז

 יד ץוחַא--- ,םודא ןוא ןורמוש ,הרוחי ןעטוקעּב טָאה םוליב
 =ץגּפָא ןערָאװעג ןענייז עכלעװ ,סָא פיה ןוא הד ר ג ,הז ע טעטש
 טָאה סּפיטנַא ןעירוס טימ טגיניײארַאּפ ןוא ה דוהי ןופ טליײמ
 ןופ ןעדנעגעג יד---ס ו ּפ י ל י פ ןוא ,ןרריה-רבע ןוא לילג ןעמוקעּב
 .עג טינ רענײק טָאה גיניק לעטיט םעד ,ןרוח ןוא אנוֿפרט .,ןש3-
 .טע לעטיט םער ןעגירקעג םוליֿפרַא טָאה םעד טָאטשנָא ?ןענירק

 רעד ,תמא ,ךרַארטַאעט לעטימ םעד ---סופיליֿפ ןוא סּפישנַא ,ףרו
 .םיױא טוג ךױ טעװ רע ּבױא זַא ,טנָאזעגוצ ן'סוליֿכרַא טָאה רסיק
 טוָאלעגסױא רעּבָא ןגיניק ַא וצ ןערעװ טרעכעהעג רע טעװ ,ןער'9
 ןעצנַאגניא רע ןיא םורַא רָאי ןײנ ןיא ,רעגרע ךס ַא ףיז טָאה
 :עג טשינ טָאה רע תמחמ ,הלשממ ןייז ןופ ןערָאװעג טצעזענּפָארַא
 .םוא יד ןעל'טשוצנייַא ןוא רנַאל ןיא גנונעדרָא ןייק ןעדיֿפנײַא טנָאק
 | | ,ןעטנעמעלע עגיהור

 :יכרַא ןעצעוּפָארַא טימ טנעגונעּב טינ רעּכָא ףיז טָאה רסיק רעד
 סָאװ ,ּפַאלק ַא ןעּבעגעג םילשורי ןיפ קלָאפ םעד טָאה רע ,ן'סול-
 יד ןיפ ןעליֿפעג יד ןוא ץלָאטש סעד טרירעננָא ףיט:ףיט = טָאה:
 עג טלעטשענרעטנורַא זיא דנַאל סָאד ,הרוהי:ינּב עטלײװרעדסיוא
 סע ,רעמיור יד ןופ גנימרַאװרַאֿפ רעטקעריד רעד רעטנוא ןערָאװ
 ?פָארַא ,רוטקעֿפערּפ רעשיריס רעד טימ ןערָאװעג טנינײארַאֿפ זיא:

 םעד ךרוד ,ץניװָארּפ רעשימיור ַא ןופ הגירדמ רעד וצ ןעקנוזעגי
 ןעטיבעגמוא רנורג ןיא הדוהי ןופ ענַאל יד ןיא טקַאפ ןעגיזָאדי
 -ַאּפ םעטוררוה ןופ ןעשרעה לָאז סָאװ ,גיניק ַא טָאטשנָא ,ןערָאװעג
 רעד רעטנוא ןעלַאֿפעגרעטנורַא םילשורי זיא ,ןויצ גרַאּב ץפיוא ץַאל
 .יט םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,טקעּפערּפ-רעטנוא ןימ ַא ןוֿפ הלשממ-
 ןיא רסיק ץטימ ןעגָא-טעגֿפױנוצ ךיז טָאה ןוא רָאטַארוקָארּפ לעט
 ןעסעזעג ןיא רעכלעװ + ,עיריס ןיפ טַאגעל םעד ףרור טשרע םיור
 םעד ןיא ,קלָאפ סָאד ןעפערט וצ רעֿפימ ךָאנ ידּכ ,הכויטנַא יא

 ,םילשורי ןיא ףיז ןעצעזעּב וצ ןעועג טּבױלרע טינ רָאטַארוקָאר
 רָאנ ,הייסיק ןערָאװעג טמיטשעּב םיא זיא ץנעריזער ַא רַאּפ יא

 יד ןופ טייצ רעד ןיא טּפױהרעד ,ןעטייהנעגעלעג ערעדניזעב ײב
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 :עסיורג ןעּבײלקפיינוצ ףיז ןעגעלפ םילשורי ןיא תעשּב ,םילגר-שולש
 ןוא םילשייוי ןייק ןעמוק רָאטַארוקָארּפ רעד טגעלפ ,ןעסַאמיטקלָאפ
 יזַא ,ץַאלַאּפ םענעזעװעג םעמוררוה ןיא טלָאמעד ןעניואוו ,טגעלּפ
 :עלרַאמש ַא ףָאנ וצרעד ןעװעג ןיא ץַאלַאּפ רענױָאד רעד יװ
 .סָאװ  ,גנלײטּפָא-רעטילימ יד ךיוא ןיימש טרָאד טגעלֿפ ,גנוטסעפ
 | ,ףיז טימ ןעמענ גידנעטש טנעלֿפ רָאטַארוקָארּפ רעד

 קלָאֿפ ןעטגירעדינרעד םעד זיא תורצ םימ םי ןעגיזָאד ם'ניא
 רערנעציזרָאּפ רעד ,לודנ:ןהּכ רעד :המחנ עניצנייאניײא ןעּבילּבעג
 :םער ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,קלָאּפ ןופ רעריּפנָא רעד ,ןיררהנס ןיא
 -לֵאהעג ןעטרָאד טָאה ןוא ץַאלּפ:קרַאמ ן'פיוא ץַאלַאּפ ןעכילגיניק
 ..ילק ַא רהעז ןעזעוװעג ענײז טכַאמ יד זיא תמאּב ,ףיוה ןימ ַא ןעט
 .ָארּפ םער טרעהעגנ טָאה טױט ןוא ןעּבעל רעּביא טֿפער סָאר ,ענ
 'פיוא ןוא םיור ןופ ןעמָאנ ם'ניא ןעמ טגעלפ ן'טּפשמ ,רָאטַארוק
 .גינײװ ףָאנ סָאד זיא רעמָאט ןוא ,ןעטערקעד עשימיור ןוֿפ ףמס

 ךערָאװעג ןעּבעגעגּפָא ץַאלַאּפ ןעֿכילניניק ם'נופ לײט ַא זיא -- ןעװעג
 ךעצנַאג ןייז ןוא הנוממ.רעיײטש ןעכילרעזיײק םעד ןוֿפ תושר ןיא
 ,ןענָאיּפש ןוא םירסומ ,םיסכומ ,םרעּבײרש ,עטמַאעּב טַאמש

 .ידנעמוק רעד ןעגעװ רעמיורט יד ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ןוא
 ,טקַאפ םעד ןיא גנונירירפעּב לעקיטש ַא ןענוֿפעג גנואירפעּב רעג
 'זיא ,ץַאלַאּפ ןיא רעטמַאעּב רעטסֿכעה רער ,לורגןהֹּכ רער סָאװ
 :םױרַא ײז ײּב טנעלפ ןעטרָאד טײהנעזעװנָא ןייז זיולּב ,דיאַא ןעװעג
 ףיז ןענעלֿפ ײז {םיאיבנ סטָאג ןוֿפ תוחטבה יד ןורּכיז ןיא ןעפ ר
 .ָאנ טטָאג ןיא ןעּבָאה ןורהַא-ינּב יר ןעװ ,ןעטייצ יד ןָא ןענָאמרעד
 ןוחטיּב טַאהעג ןעּבָאה יז ןוא .,םיטבש יר רעּביא טגימלעװעג ןעמ
 .ןעזָאלרַאפ טשינ יז טָאה לארשי ןיפ טָאג רעד זַא
 --- ץניוװָארּפ עשימיור ַא ןעוועג חרוהי ןיוש זיא רָאי גיצכַא יװ רעמ |
 יד טימ ךיז ןענָאקעּב .וצ ,םרַאזעצ יד רַאֿפ םײצ עגנַאל גונעג ַא
 זַא ,ןעסיװ וצ תיחּפה-לכל ,קלָאּפ ןעׂשידיא ם'נופ ןעטײקרעדנזעּב
 עמ ןָאק ,ןעדיא יד ןופ ץלָאטש ןעצנַאג ן'פיוא גירנעקוק טשינ
 נָא טשינ רָאנ לָא'מ ןעװ ,ןעמיקסיוא טבײל ץנַאג ײז טימ טרָאפ
 יג רעד ןעװעג ויא רעּבָא גירנעמש טינ ,ערעײז הנומא יד ןעריר
 יצ טײרג ןעװעג ןענייז אֿפוג םירסיק עשימיור יד םגה ,ןעליװ רעט
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 וקָארּפ יד ,תונוװּכ ערעײז ןופ רעריפסיוא יד .רָאנ ,תוחנה .ןעכַאמ
 ןײגעּב וצ ױזַא יװ ,ןענַאטשרַאפ טינ סָאװ יד:אל ןעּבָאה ,ןערָאטַאר
 טקירדעגרעטנוא ףיוא ײז ןעּבָאה לָאמטּפָא רָאנ ,ןעריא יד טימ ךיז
 גיונעטש ןענייז עטמַאעּב עגירעדינ עגיזָאד יד ,ןעלטימ:טלַאװג םימ
 ןוא ןעגנוקירדרעטנוא ערעײז ףרוד ןוא ףיז ייּב גידרעפָאה ןעװעג
 זַא ,קלָאּפ סָאד טצײרוצ טײװ ױזַא ףוס:לּכ-ףוס ײז ןעּבָאה תושיננ
 סָאװ ,ףמַאק ם'ניא טזָאלעגנײרַא שואי ןעדליוװ ַא טימ ךיז טָאה'ס
 ,גנַאגרעטנוא םוצ טֿכַארּבעג עיצַאזינַאגרא עשיטילָאּפ ןייז טָאה

 .ָארּפ רעד קלָאֿפ סָאר ףיז ןעגעק טציײרעגפיוא טאה טּפױהרעד
 ,גנומיטשעּב ןייז ײּב ךיילג ,רעֿפלעװ ,םוטַארג םײרעלַאװ רָאטַארוק
 ,הרוהי ןופ םינינע עזעיגילער יר ןיא ןעשיטניירא ןעמינעג ףיז טאה
 םעד ןעצעוּפָארַא ןעזעװעג זיא הדבוע עלעיציּפָא עטשרע ןיײז טעמּכ
 - ,,יּבַאיּפ ןופ ןוז םעד ,ץלאעמשי טרָא ןייז ףיוא ןעֿכַאמ ןוא הנח לודג-ןהּכ

 ,סוטסוגװא ןוֿפ לעפעּב ַא טול ןערָאװעג ןָאטעג .סָאד ןיא יצ
 .טקַאט יד יּבַא --- םעד ןיא גידלוש ןעוװעג זיא ןײלַא םוטַארג רעדָא
 | ,ןעזיווטגסיורא דלַאּב ךיז טָאה ןוֿפרעד טײקגיזָאל

 -רַאּפ יד :ןעײטרַאּפ ייווצ ןעוװעג הדוהי ןיא ןענײז טײצ רענעי ןיא
 .רַאּפ-סקלָאפ יד ןוא םיקּודצ יד רערָא ןעטַארקָאטסירַא יד ןופ יט
 ערײּב יד ןעּבָאה טױט סעסודרוה ךָאנ .םישּורּפ יד רעדָא ײט
 ,שרקמה-תיּב ןיא ײס ,ץםוליֿפרַא ןעגעק טגינייארַאפ ךיז ןעײטרַאּפ
 ןעּבָאה םומעמוא --- םיור ןיא יט; ,םילשורי ןיא .ַײס ,ץַאלַאּפ ןיא ייס
 .ירטניא ףרוד םורַא ןעטניה לָאטלײט ,םיא ןענעק טֿפמעקעג ײז
 רער ןיא רעװעג .טימ- המחלמ רענעּפָא ַא ןיא ףיוא לָאמלײט ,סענ
 הירומ גרַאּב ן'ֿפױא םיניניּב עניליײה יד ןעּבָאה לָאמ ןײא םינ ,טנַאה
 .ףיס ןיא ,סרעֿפמעק יד ןוֿפ ײרשעג ןוא שער םעד ןוֿפ טֿפליהעג
 ם'נופ ןערעװ רּוטּפ וצ ןעּבעגעגנייֵא טרָאֿפ ײז ךיז טָאה ףיס-לַּכ
 .ײּב םגה ,עילַאנ ןיק ןערָאװעג טקישרַאפ זיא רעכלעװ ,ףרַאנטע
 ערערעי רעּבָא ןיא ,ףמַאק ןיא תחַא-די ןעװעג ןענייז ןעײטרַאּפ עד
 .עג ןעּבָאה םיקורצ יד .,ןעליצ ערערנוזעּב ןעװעג ןעסיוא ײז ןוֿפ
 םישורפ יד עשז-ןעגעקַא :רזע וי לודג-ןהֹּכ ץפיוא האניש ַא ןענָארט
  +יר סעסוררוה תעשַּב ,םיריסח עטסטנערּכרַאֿפ ענייז ןעוועג ןענייז
 רזעוי ךיוא זיא .,ןעגנַאנעגרעטנוא --- ן'םוליֿפרַא טימ --- זיא עיטסַאנ
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 רור ןערָאװענ טמיטשעּב זיא ,תש ןיֿפ ןוז רעד ,ח נ ח ןוא ,ןעלַאפעג
 .גנוטלאּפש ַא טכַארּבעג טָאה סָאד ;לודנ-ןהּכ ַא רַאפ םיקודצ יד
 יּפ ףיז טָאה ײז ןעשיווצ האניש יד ןוא ,ןעײטרַאּפ עדײב ןעשיווצ -

 ,רערעמ ןוא רערעמ ץלַא טרעקַאלּפעגרעדנַאנ
 יר ןעּבָאה ,ףרַאנמע ןעֿכילקילגמוא םעד טימ ףמַאק םעד תעשּב

 טימ ןעדניּברַאּפ וצ ךיז רעֿפײלג זיא ײז רַאפ זַא ,ןהעזעגנײַא םיקודצ
 .יר סעסודריה ןיֿפ גנַאנרעטנוא ץיֿכָאנ זא ,גידנעהעזסיוארָאפ + ,םיור
 .סננוריגער ערעדנַא ַא ןערעװ טריפעגנייַא ףילטנײװעג זומ ,עיטסַאנ
 ןערעװ לָאז הרוהי זַא ,ןעטעּברַא וצ ןעּבױהעגנָא ײז ןעּבָאה ,םרָאפ
 תוּביס עײנ םישורּפ יד ןעּבענעג טָאה סָאד .ץניװָארּפ עשימיור ַא
 -עג ןערנוּברַאֿפ ףיוא וצרעד ךָאנ זיא ןורמוש ןעװ ןוא ;לַאפנָא םוצ
 רעד ןיא ןעּבילּבעג םיקודצ יד ןענייז ,ץניװָארּפ םעֶד טימ ןערָאװ
 ,טלַאהנָא רעדנַא ןײק רעמ טַאהעג טינ ןעּבָאה ןוא טייהרעדנימ
 ,תורישע ןוא תובישח רעײז רעסיוא ןוא םיור ןיא רסיק רעד רעסיוא

 .עגעגניַא דנַאנַאֿפָאנ רָאי 8 ךָאנ ײז ףיז טָאה ןעגעװטסעדנוֿפ
 .ַאּפ ןיא ײס ,שרקמהיתיּב ןיא ײס טכַאמ רעײז ןעטלַאהוצנייַא ןעּב
 ,הלשממ רעד וצ ןעמוקעג זיא םוטַארג סוירעלַאװ זיּב -- ץַאל

 .רעטנוא רעײרט ַא יװ טָאה ,ײטרַאּפ ןייז ןופ טָאנּפָא רעד ,הנח
 :יל'רםיק ןײז ןופ ןעסערעטניא יד ןיא העּפשה ןײז םצונעגסיוא ןַאט
 .ימיר ַא ןעמונרַאפ טָאה עינָאטנַא םירוט-סָאלש םעד ,רעציש ןעֿכ
 .ימיור ַא ןענַאטשעג ןיא ץַאלַאּפ ןופ ןרעױט יד ײּב ;ןָאזינרַאג רעש
 .ָאטנייַא ןוֿפ הטיש עשיטיור עגיד'תונמחרּבמוא עגניײרטש יד ;ךַאװ עש
 טָאטש ףיוא טקירדעג אשמ ערעווש ַא יװ טָאה סֿכמ ןוא ןרעײטש ןענ
 . םינֿפוא יילרעטנעזיומ ףיױא ,העש עלַא ןוא גָאט עלַא ;דנַאל ןוא-

 טָאה'מ ןוא ,תונויזיּב ןוא תושיננ קלָאפ םעד ןָאטעגנָא ןעמ טָאה
 .נײהּפָאמוא ַא ןעשיווצ הנימ:אקֿפנ יד ןעליפ וצ טוג ןעּבענעג םיא
 ן'הנח ךיז טָאה ךָאד ,טפַאשטכענק ןיא ןעּבעל ַא ןוא ןעּבעל ןעניג
 ?ֿפרע:יפל ןיא קלָאפ סָאד ןעטלַאה וצ ןעּבעגעגניֵא זיא-םעיװ טרָאפ
 טשינ םיור טָאה םיא יװ דנײרֿפ ןערעײרטעג ןייק ,טײקגיהור רעניד
 .ער יד טליפרעד ךײלג םיור טָאה ּפָארַא זיא רע זַא ןוא ,טַאהעג
 :ידנּב ענייז ןעּבעגעגרעּביא טָאה רע יװ םעדֿפָאנ ,ןוֿפרעד ןעטַאטלוז
 .תיּב ןיֿפ קעװַא רע ןיא ,ץלאעמשי םענייז שרוי םעד לודנ-ןהּכ
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 ןעטרָאד ןיא ןוא םישורּפ יד ןופ תֿפיסַא רעד ףיוא ףייה:שדקמה
 גנונינײארַאּפ רעײנ ַא ןופ שאר םעד רַאֿפ ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא
 ,רענַאיטעס ןוא רענַאיזוטעּב ןעשיווצ

 רעד סוטַארג טָאה ,ןעײמרַאּפ ערב ןוֿפ עציטש יד ןערָאלרַאֿפ
 רָאי ןהעצפופ טָאה סָאװ ,רעײפ רעד זַא ,ןהעזרער רָאטַאריקָארּפ
 ןרעקַאלפוצ עלַײװ עלַא ךיז ןָאק ,שֵא רעטנוא טעהילטעג דנַאנַאכָאנ
 ןערָאװעג ןיא לאעמשי יװ ,םעד ךָאנ שדיח ַא ןיא ,ןעמַאלֿפ ןיא
 . .ַאטשוצּפָא גיסַאּפ רַאֿפ ןענופעג רָאטַארוקָארּפ רעד טָאה ,לורג:ןהּכ
 ןעּבָאה ןעײרעּפײֿפ ןוא תולוק טימ ,םילשורי ןייק טיזיוװ ַא םיא ןעט
 ןײרַא זיא סָאװ ,עידרַאװנ-ּבײל סרעמיור םעד טנעגעגעּב ןעריא יד
 ןעטַאדלָאס יד יװ ,ןהעזרעד רעּכָא ןענָאה ײז זַא ;טרָאטש ןיא
 ,עינָאטנַא םירוט-סָאלש םוצ רעױט ןעגיר'נופצ םעד ךרֹוד ןערישרַאמ
 םוטַארנ ;טיזיװ ם'נופ הנווּכ יד ןענַאטשרַאפ טשרע ןַאד ײז ןעּבָאה
 ןופ ןָאזינרַאג םער ןעקרַאטשרַאפ וצ גיטינ רַאֿפ ןעטלַאהטג .טָאה
 ,ןערענָאיגעל עשימיור עטרָאהָאק רעצנַאנ ַא טימ םירוט-סָאלש םעד
 ןערעװ ןעגױצעגניַא טנָאקעג .טּפָארטשעגמוא ְךָאי רעד טָאה דנוצַא
 טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד בוא ,רענידנעקירד ןוא רעֿפײטש ץילַא
 ,ןעשנעמ סעגעי וצ ייוװ זיא -- ליּפשיּב ַא ןעזײװ וצ ןעסָאלשעּב ןיוש
 {רובּכ ס'לאעמשי ןעגירײלעּב וצ טגַאװעג טלָאװ סָאװ
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 ,יירד לעטיּפאק

 . רוח-תיב

 מָאה רעכלעװ ,ןײרַא טָאטש רענילײה רעד ןיא רעיוט םעד ןוֿפ
 ,רעױט-ןעֿפעטס:טקנַאס ןעגיטניה ןוֿפ טרָא םעד ףיוא ןענופעג ךיז
 - ןעגיר'נופצ ץ'טימ לעלַארַאּפ ,וצ.ברעמ וצ סַאג ַא ןעגיוצעג יז טָאה
 סַאג עגיזָאר יד ואוו ,ןעטרָאד ,עינָאטנַא םירוש.סָאלש ם'נופ דַאסַאֿפ
 זיא ,טייז-םורד וצ ןעמונרַאֿפ לעקניװ ןעכיײלג ַא רעטנוא ךיז טָאה
 .ערַּפ רעגיניװ רעדָא רעמ בור סָאד יװ ױזַא ,זױה ַא ןענַאטשעג
 ןוא ףױה ןרָאנ ײװצ ןעװעג סע זיא ,חרזמ ןיא רעזײה עזעיצנעט
 סיפ טרעדנוהריֿפ ףרע ,טַארדַאװק רע'תמא ַא יװ ןהעזעגסיוא טָאה
 .רָאװעג ףיז טָאה ןינּב רעד ,טײרּב רער ןיא ײס גנייל רעד ןיא ייס
 .נַאזָאּפמוא רעדָא ,ןעטרעּפמולעגמוא ןייז טימ ןעגיוא יד ןיא ןעּפ
 .םורָא-טינ עסיורג ןופ ןעוועג ןעניײז טנעװ-רעױמ יד ,ןהעזסיוא ןעט
 טקניּפ ןעזיווע גסייא ןעסיורד ןופ ןעּבָאה עֿכלעװ ,רענייטש עטקַאהעג
 .עכערּבניטש רעד ןופ טכַארּבעג טַאהעג .סָאװ-רָאנ ײז טלָאװ'מ יװ
 ןעװ ,גנוטסעֿפ ַא רַאּפ ןעמעגנָא טנָאקעג ןעמ טלָאװ ןיניּב םעד ,ײר
 ןוא טײז:ברעמ וצ ריפ --- ןרָאג ןעטײװצ ץפיוא רעטסנעֿפ יד טשינ
 רימ רעּביא ןעגנוריצרַאּפ יד טינ ןעװ ןוא -- םײז-ןוֿפצ וצ .ײװצ
 עבלעזַא טימ ןעגָאלשעּב ןעװעג ןענײז ןרעױט יד ,רעױט ןוא
 ןיז חוּכּב ,ףיז טֿכַאד ,ןעטלָאװ ײז זַא ,ףעלקעלֿפ ענרעזיַא עסיורנ
 צ ןײש-רעדנואו יד ןָא ,סרעֿפערּב:רעױמ עטסערג יד ןעטלַאהוצסױא

 :עּב ַא טלָאװ ןרעױט יד רעּביא ןעסמיזעג ענרָאמרַאמ עטצינשעג
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 ךיז ךײלג קלָאֿפ ןוֿפ םיגחנמ יד ןיא ןוא ןעּבעל ם'ניא רעטנעוװַאה

 ײס יקודצ ַא ןזיא ,ָאד טניואו סָאװ ,רשוע רעד זַא ,ןעםיוטשעג

 ,רעזעיגילער ןיא ייס ,טֿפיזניה רעשיטילָאּפ ןיא
 ,רעמױר ן'טימ ץאלּפ-קרַאמ ץפיוא ץַאלַאּפ םייּב ףיז טריישוצ

 רעיױט ןעגיד'ברעמ םייּב ןעזיוועג ךיז םורַא עלייוו ַא ןיא הדוהי טָאה

 יר ,טּפַאלקעגנָא טָאה ןוא זיוה םענעּבירשעּב סָאװרָאנ םעד ןוֿפ

 ךיג זיא רע ןוא םיא רַאפ טנעּפעעג ךיז טָאה רעױט ןיא עקטרָאפ

 ,רמוש-ריט םינוֿפ ךיז ןעקוּב םעד ףיוא טרעּפטנעעג טינ וליפַא ,,ןײרַא

 טימ ,רָאדירָאק ןעטּבלעװעג ןעלָאמש ַא ןעגנַאגעגברוד זיא רע

 גיצנַאלנ ןוא טייצ רעד ןופ ץרַאװש ,ןעטייז יד ייּב קנײּב ענרענייטש
 ,ףיוה ןעכילגנעל ַא ףיוא ןעמוקעגסױרַא זיא ןוא ,ןעצינ ןעננַאל ןופ

 ?עגמורַא ןעװעג ,טייז:חרזמ רעד רעסיוא ,ןעטייז עלַא ןוֿפ ןיא סָאװ

 ןרָאג ןעטשרעטנוא םעד ןיא ,םיניניּ ענידנערָאניײװצ טימ טלענניר

 -עגקעװַא ךיז ןעּבָאה ןעּבױא ןוא ,ןעלַאטש יד ןענופעג ךיז ןעבָאה

 -עּב עטעוװַאהרַאּפ יד ,סעשטנערָאּפ עקרַאטש טימ ןעסַארעט ןעגיוצ

 קירטש ענעגױצעגנָא ףיוא יד ,רענייטשלימ יד ןופ שער רעד ,רעניר

 ףיז ןעּבָאװ סָאװ ,ןעּבױמ ןוא רעניה יד ,םישוּבלמ ענעגנאהוצ

 יניר ,ןעלוײא ,ןעגיצ טימ ןעלאטש יד ,טײרדעגמורַא ָאד גיטסול

 יד רַאֿפ םינּפ ַא ,ןײסַאּב-רעסַאװ רענרענײטש רעד ,דרעֿפ ןוא רעד

 ָאד זַא ,טגָאועג תורע טָאה ץלַא סָאד --- ,ןעקנירט םוצ תויח:בוטש

 ןופ ,ףיוה ןעכײד ַא ןוֿפ טײקשײּהּכה.לעּב יד ןענופעג .ףיז טָאה

 ,טנַאװ רעטרעױמעג ַא טימ טמַאצענּפָא ןעװעג רע זיא טייז:חרזמ

 - ןענירעד רעױט ַא טימ
 *עג ןעטײװצ ַא ןיא ןײרַא הדוהי זיא רעיױט ןעניזָאד םעד ףרוד

 טימ ןוא סעטסוק טימ טצנַאלֿפרַאפ ,ףיוה ןעגיטנַאקריפ ןרעמַאר

 טײז-ןיֿפצ ןיא לַאטרָאּפ ם'נופ טײװ טינ ןַאטנָאפ ַא ,ןעקָאטשנײװ

 ןרָאג רעטשרעטנוא רעד ,טיײקליק ןוא טייקשירפ טײרּפשרַאֿפ טָאה

 נָא ןענײז סָאװ ,סערַאקרַא עגיטפול עכיוה ןוֿפ ןענַאטשעּב ָאד זיא

 ןעגנַאהרָאּפ טימ טנעטָאשעּב ןוא סענָאלָאק ףיוא ןעוועגנ טרַאּפשעג

 םערט טריפעג ןעּבָאה טײז:םורד ןיא ,ןעסַאֿפ עטיור ןוא עמי ןיא

 ןעניז'ס ואװ ,ןרָאג ןעטשרעּבײא ן'ֿפױא וצפױרַא ןעסַארעט יד וצ
 ןוֿפ ,ןיז רעד ןענעק ץוש םוצ ףעלדיײּכ עסיורג ןעװעג ןעניוצעגפיוא-
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 ַא ןוא םורָא:ןוא-םורַא סמיזעג ןעטצינשעג ַא טימ ךַאד ןעֿכַאלּפ
 .לעגיצ עטנערּבעג עגיטנַאק-סקעז ,עטיורלעה ןופ עדַארטסולַאּב

 ץענרע ןיא ;טײקרעּבױז עטסערג יד טשרעהעג טָאה םוטעמוא
 ןייק --- טיג ץעגרע ןיא ,עלעקניירפש ןיײק ןהעז וצ ןטװעג טשינ זיא
 םעד טרעטשעג טשינ טָאה ךַאז ןיק ,עלעטעלּב טקלעװרַאפ ןייא
 רערעי ,טכַאמענ טָאה ףיוה רעכילּביל רעד סָאװ ,םשור ןעגיטסולעג
 ,ןיױח ם'נופ רעניואוועּב יד טנָאקעג םינ וליּפַא טָאה סָאװ ,רענײא
 ןופ ּבוטש יד זיא סָאד זַא- ,ךילרעּפנײשעּב ןהעזעג .גנידצלַא ןוֿפ טָאה
 ויי ,עילימַאפ רעניד'סחוימ רהעז ַא

 יד ןעגנַאגעגיּברַאֿפ ,סטֿפער ןעמונעג ךיז הדוהי טָאה -דנוצַא = =
 תיוא ףױרַא זיא ןוא ,ּפערמ יד-ֹוצ ,סעטסוק ץגידנעהילּב זײװלײֿפ
 .יײװ ןוא עניױרּב טימ טגײלעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,עסַארעט רעד
 רע זיא ןענַאד ןופ ,ןעלװָאט ענרעניימש ,עטצינעגּפָא ץנַאג ןייִׁש ,עס
 :פָא ןיא ןוא טײ:ןוֿפצ וצ ןעגעלעג זיא םָאװ ,רעמיצ ַא ןיא ןײרַא
 -ניפ טעמּכ ןעװעג זיא גיניוװניא ,גנַאהרָאּפ ַא ףרוד ןעוװעג טליײטעג
 ףיז ,ןעטרָאד טריטנעירָאיךיילג ךיז רע טָאה ןענעוװטסעדנופ ,רעטס
 ,מרעוװילגרַאפ ןעגיל ןעּכילּבעג ןיא ןַאװיד ַא ףיוא ןָאמעג ףרָאװ 8
 י : ,טנעה יד ןיא ןעטלַאהעּב םינּפ סָאד

 עב ריט ןיא ףיז טָאה ,רעטסניפ ,טֿכער ןערָאװעג ןיוש זיא'ס זַא
 ּמָאּה רע .ןעמָאנ םיּכ ןָאטעג ףור ַא םיא טָאה ןוא יורפ ַא ןעזיװ
 יי | ,ןײרַא זיא יז ןוא ןעפורעגּפָא ךז

 ןער טסיִּב ,טכַאנ .ןיוש זיא'ס ןוא ,ןעסעגעגּפָא ןייש טָאה'מ --- |
 ,טנערפעג ױרֿפ יד טָאה ? ןוז ןימ ,גירעגנוה טינ רָאג

 ,טרעּפטנעעג רע טָאה -- ןַײג .--- |
 / ?טנוועג טינ וטסיּב -- |

 | ,טרעטַאמרַאֿפ ןיִּב ףיא .--
 ,ריד ףיוא טגערּפענכָאנ ךיז טָאה רעטומ ןײד =

 ?יז זיא .ואוו ---
 ,ךַאד ץ'פיוא רדח-רעמוז ןיא ---
 ,טצעזעגפיוא ךיז טָאה רע
 ,ןעסע םעּפע רימ גנײרּב .ָאט .,ונ --

 ן'פיוא ּפערט עײנ רעּביא ןעּביױהעגפױא ףיז ןעמ טָאה ןעסַארעט יד



 ?ןעסע וצ ריד ףיז טסולנ סָאװ --
 ךיא רָאנ ,טנזעג ןיִּב ףיא ,הרמע ,טסליװ וד סָאװ גניירּב ---

 טינ ןיוש רימ טמוק ןעּבעל סָאד ,טינ טסול ןייק ךַאז ןייק וצ ּבָאח
 +קנַארק עיינ ַא זיא'ס ,הירֿפ רעד ןיא טנייה יו ךילדנײרֿפ ױװַא םיוא

 םָאװ ןוא יג ױזַא ףימ טסנעק סָאװ ,וד ןוא ;הרמע ןײמ ,טיײה
 סָאװ ,ןעסיװ טציא ףיוא טסעװ ,ןעפלָאהעג לָאמ עלַא רימ טסָאה
 ּוד םָאװ גניירב ,הָאוֿפר םלַא ןוא זײּפש םלַא ןעניד רימ ןָאק'ס
 ,טסײטשרַאפ

 ,רעטגרָאזרַאפ רעטפנַאז רעליטש ריא טּפױהרעד ,ןעגַארֿפ ם'הרמע
 לעגניא םער ןוא ריא ןעשיווצ זַא ,ןענָאקרעד טזָאלעג ןעּבָאה ןָאט
 2עגפורַא טָאה יז ,ןעגנוהיצעּב עֿכילטּפַאשרנײרּפ טרישסיזקע ןעּבָאה
 ?יא ,טגיהורעּב םינּפ ַא א ןוא| ןרעטש ם'הרוהי ףיױא טנַאה יד טגייל
 ,?ןעגניירּב ןיוש לעװ ךיא ,טינ, :גידנעפורּפָא ךיז ,ןעגנַאגעגסױרַא יז

 ףיוא טֿכַארּבעג ןוא םירעק עגמיא ףיז יז טָאה םורַא עלײװ ַא ןיא
 ףעלצינעּפ עניר עֿפילטע ,ףלימ טימ לָאש ַא ַא ץַאט םענרעצליה ַא
 גינָאה ,ףוע ןעטָארּבעג ַא ,לעמ ןעצײװ ןיֿפ סקעּבעג טכיײל ַא ,חלח
 רעֿכעּב םענרעּבליז ַא טלעטשעגקעװַא יז טָאה ןעּבענרער ,ץלַאז ןוא
 ,לעּפמעל-טנַאה ןרעּפוק ַא ןעדנוצעגנָא ןוא ןייװ טימ

 ,רעמיצ סָאד ןעטֿפַארטעּב ןייש ןייז ייַּב רימָאל
 ןופ --- עילעטס ירד ,טבלַאקעג ךַאֿפנײא ןעװעג ןענַײז טנעו יד

 ןופ ןוא ןעגער ןופ ענערָאװעג-לעקנוט ,סעקלַאּב ענעּבטער עּבָארג
 ןוא עטסעפ רהעז ,ענײלק ןופ ןענַאטשעּב זיא קירּב רעד ;ןערָאי
 טימ ןעלוטש עֿכילטע ,לעניצ עיולּב ןוא עסיײװ עגיטּפַאהרעױד
 ןעגיוצעּב ןַאװיד רעגירערינ ַא ,ּבײל ַא ןופ םעּפַאל יװ ױזַא ךעלסיֿפ
 .=עג רענעלָאװ רעסיורג ַא טימ טקעדרַאּפ ןוא ףָאטש ןעױלּב טיט
 -ףָאלש רעכַאפנײא ַא ,טרָאװ ןיײא טימ --- ערדלָאק רעטפיירטש
 ,ידיהי ַא ןופ רדח

 'הרמע ,ױרֿפ רעד ףוא ןעלַאֿפעג ףיוא יא ּפמָאל ןופ ןייש רעד
 .םעד ףיורעד טלעטשעגקעװַא ,ןַאװיד םוצ לוטש ַא טקורעגוצ טָאה
 5ניא םעד ןענירעּב וצ ,הינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ףיז ןוא ץַאמ
 -יוא עצראווש טימ גיצפופ רָאי ַא ןיֿפ יורפ ַא ןעװעג זיא סָאד ,לעג

 -עג טציא זיא'ס ןעֿפלעװ ףיוא , םינּפ לעקנוט טניױרּברַאפ ַא ןוא .ןעג |
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 ,טײקֿפילמרעצ רעֿפילרעמומ טעמּכ ןופ קורדסיוא ַא ןעסָאנוצ ןעגעל
 רָאנ ןעפָא גידנעזָאל ,ּפָאק ריא טקערעּב טָאה ןַאּברוט רעסייװ ַא
 .ענֿפריד א ,טֿפַאשטֿפענק ריא ןוֿפ ןעֿכײצ ַא טימ ןעלּפעל-רעױא יד
 ,ןיֿפַאלקש ַא ןעװעג זיא יז ,,,לֶא ןעּבָארג ַא טימ עלעֿפעל ןעבָאטש
 .עג טינ ריא טָאה רָא-לבוי רעגילײה רעד וליּפַא ןוא ,םירצמ ןוֿפ
 .ײרֿפ יד יז טלָאװ טדערעגקירוצ רָאנ ,טייהיירפ יד ןעגניײרּב טנָאק
 טָאה ױ ןעֿפלעװ ,לעגניא סָאד לײװ ,ןעמונעגנָא טינ רָאנ טײה
 יז ,דניק ןעניײא ַא יװ ױזַא טַאהעג טלָאה יז טָאה ,טנידעּב דניצַא
 טעװָאכעגסױא ןוא טעמרָאקעגסױא ףיוא זײװדניק ןוֿפ םיא טָאה
 .ןעװ ךיז לָאז רע זַא ,ןעלעטשרָאּפ טנָאקעג טינ רָאג ףיז טָאה ןוא
 :יוא עריא ןיא ,ןהעזוצ ןוא ןענידעּב ריא ןהָא ןײנעּב ןענָאק זיא:סע
 ,ןַאמ ןייק ןערָאװעג טינ ,דניק ַא ןעזעװעג ךָאנ ץלַא רע זיא ןעג

 | ףעּבעגעג גערפ ַא יז רע טָאה ןעסע ן'תעשּכ
 טנעלֿפ רעֿפלעװ ,ןעלַאסעמ ,הרמע ןיימ ,ףָאנ טסקנערעג וד --|

 ?געט עצנַאג ןעגניײרּברַאּפ ָאד לָאמַא רימ ײּב
 | - ,םיא קנעדעג ףיא ,עי ָא --
 וא םיור ןיק ןערָאֿפעגקעװַא רע זיא ןערָאי עכילטע רַאּפ --

 ,ןעזעװעג טנײה םיא ײּכ ןיּב ךיא ,קירוצ ןעמוקעג דנוצַא זיא
 ,םינּפ סלעגניא ןרעּביא ןעפָאלענברוד זיא ןעליוורעדיװ ןוֿפ לעּפַאצ ַא
 .ָארמעג סעפע ךיז טָאה'ס זַא ,ןענַאטשיַאֿפ ףײלג ּבָאה ךיא --

 --- םערעטניא ןעמירַאװ ַא  טימ ןעפורעגּפָא הרמע ךיז טָאה --- ,ןעפ
 רימ לײצרעד ,ןעלעפעג ןעװעג טינ לָאמנײק רימ זיא עלַאסעמ
 0 , גנידצלַא

 עמ'רזח'עגרעּביא עריא עלַא ףיוא ןוא ,טֿפַארטרַאֿפ ךיז טָאה הרוהי
 ; טרעֿפטנעעג וױולּב רע טָאה ןענַארֿפ

 םיא טימ ליװ ךיא ןוא ,ןעטיּבעגרעּכיא רהעז ךיז טָאה רע -- }
 | | | ,ןָאט וצ ןעּכָאה םינ רעמ

 ףױא ךיז רע סָאה ,ץַאט םעד ןעגָארטעגסױרַא טָאה הרמע זַא
 | ,ךַאד ן'פיוא ףױרַא זיא ןוא ןעּבױהעגֿפױא

 טַאמילק רעד ,עלָאר עסיורג ַא ךַאד רעד טליּפש דנַאליחרזמ ןיא
 ןופ ץיה רעד רַאֿפ ,םינהנמ ןוֿפ רעּבעגצעזענ רעד םוטעמוא זיא
 ןיא רעֿכוז-םינונעּת רעד טֿפױלטנַא גָאטרעמוז ןעגיד'לארשייץרא ַא
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 .ַאֿפ'ס רעּבָא רָאנ:יװ { םירדח עטסגינײװניא עגיטפול עלעקנוט ידי
 .טימ גרעּב יד ןייא ןעילוט ןוא טכַאנ רעד ןופ סנעטָאש יד וצ ןעלי
 ,ךַאד ןפיוא ףױרַא רע טכירק ,סרעיײלש עגיד'תושמשה-.ןיּב ערעײז
 יד זַא ,דרע רעד רעַּביא ףיוה גונעג ףיוא ךיז טּבײה ךַאד רעד
 רערענײר רעד ןיא ןוא ,ןעײװ ןעטרָאד יירפ ןעלָאז ןעטניװ עליק-
 רעטנעהענ ןענייז לעמיה ןיא ןרעטש יד זַא ,םיוא ךיז טכַאד טפול |
 .ָאװעג ךַאד רעד זיא ױזַא טָא .ץנַאלג ןרעלעה ַא טימ ןעלקניֿפ ןוא
 .ליפש א ,החונמ-םוקמ רעגיטמולג ַא שנעמ-חרזימ  םעד רַאֿפ ןעדי
 םינּונעּת רַאֿפ טרָא ַא .,רדח-ןעילימַאּפ ַא ,רעטַאק-ףָאלש ַא ,ץַאלּפ
 ןוא תובשחמ עטסנרע רַאֿפ ץַאלּפ ַא ךיוא רעּבָא ,סנעגינעגרַאּפ ןוא

 ,תוליֿפּה עגיר'הנוװּכ
 ּביל טָאה ןערנעגעג ערעטלעק ירד ןוֿפ רענױאװניַא רעד יװ יױזַא

 טסײלּפ ױזַא ,זיוה ןייז ןופ םירדח עטסניניײװניא יד ןעצופרַאּפ וצ
 .רעשיטייה סָאװ ןוא רענעש סָאװ ,טרעקרַאּפ ,שנעמ:הרזימ רעד ךיז
 ךָאנ סע טָאה וניּבר השמ סָאװ ,הקעמ יד ,ךַאד ןַײז ןעּבײלקוצוצ

 צסױרַא םײהנענעלעג ַא רעפעט םעד טינ ,ןעֿפַאמ וצ טנָאזרַאֿפ
 ;לעגיצ עטריצעג-ןייש ןענערּב ןיא טּפַאש'הירב עצנַאג ןייז ןעזײוו

 רעגינײװ רעדָא רעמ ןעּבעגעגיצ רעטעּפש ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד
 ןוא םיֿפלמ יד ןעּבָאה רעטעּפש ךָאנ ןףעלדמירומ עשיטסַאטנַאּפ
 :רימ ןופ ףעלזײה:רעמוז רעכעד ערעײז ףױא טיוּבעגםױא םירש יד
 .עג םילבּב יד ןעּבָאה רעטעּפש ךָאנ ןיא ,דלָאג ןופ ןוא ןיימשלעמ
 עיזַאטנַאפ יר ןיוש טָאה ןופרעד רעמ ,רערעס-גנייה ןעטרָאד טכַאמ
 | ,ןָאטפיוא טנָאקעג טשינ-

 םירוט ןימ ַא וצ ףַאד ץרעּביא ןעגנַאנעג ףילעמַאּפ זיא הרוחי
 -יברַא ןעטלעז ַא ןעװעג .זיא סָאד ןלעקניװ ןעגיד'ברעמ-ןופצ ם'ניא
 טָאה רע ,לָאּפוק ַא ןיא םענָאלָאק ,םעטַארג טימ קרעװ:רוטקעט
 ןוא גנַאהרָאפ םענעגױצעגפורַא ּבלַאה םעד טיײז ַא ןָא טצרַאשע גּפָא
 ַא טעמּכ טשרעהעג טָאה ןעטרָאד ,גינייװניא ןעגנַאנעגנײרַא  זיא
 ןעועג טבַאמעג ןענייז סָאװ ,סעקרא יד ףרוד רָאנ ןשינרעטסניֿפ ע'תמא
 - .םיוא רעד טקיקעגנײרַא טָאה ,ןעריש יװ ױזַא ןעמיײז ריפ עלַא ײּב
 | ,לעמיה רעטנרעטשעג

 ַא ןעגעלענ ּבלַאה ןיא ןַאװיד ןעגירערינ ַא ןופ ןעשיק ַא ףיוא
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 רעד ןוֿפ טירט טרעהרעד ,רײלק ןעסיײװ ןעטלעבלעֿפעג ַא ןיא ױרֿפ

 יד גסנַאה ריא ןיא רעכָאּפ םעד ןעטלַאהעגּפָא יז טָאה ,טנעהָאנ

 ןעּבָאה ,טצעועב ך"יר ןעװעג ןיא רע עֿפלעװ טימ ,תובוט-םינֿבַא.

 ' ,ןרעטש יד ןוֿפ ןייש ןיא טלעקניֿפעג

 טָאה ןוא ןָאטעג ףור ַא יז טָאה !וטסיּכ סָאד ,ןוז ןיט הדוהי --
 ,ןַאװיד םעֶד ףיוא טצעזעגפיוא ףיז

 :זיא א טרעפטנעעג רע טָאה --- סָאד ןיּב ףיא ,עטאמ ,עי -- = |
 ,ריא וצ ןעּפָאלעגוצ

 :םיא טָאה יז ןוא ,הינק יד ףיוא טוָאלעגּפָארַא ךז טָאה רע
 ןעּבעגעג שוק ַא ףילטרעצ ןוא ןעמונעגמורַא



 ,ריפ לעטיּפאק

 .עגארפ ס'הדוהי

 :יק ןא טנַאה רעד טימ טנעלעגנָא רעדיװ ךיז טָאה רעטומ יד
 טנײלעגקעװַא ןוא םיפ עריא ײּב טצעזעג ךיז טָאה הדוהי ןוא ,ןעש
 .ענ ךז ןעּבָאה עקרַא רעד ךרוד ,ןײרַא םיוש ריא ןיא ּפָאק םעיד
 גרעּב יד ןוא רעזייה עשינכש יד ןופ רעכעד ערעגירעדינ יד ןהעז
 .רַאװש-יולּב ַא יװ ױזַא טײז:ברעמ ןיא ןעּבױהרעד ךיז ןעּבָאה סָאװ
 .נוא ,ײז רעּביא לעמיה ןעטנרעטשעגסיוא ַא טימ ,טנַאװ-ןעקלָאװ עצ
 טָאה עלעטני ַא רָאנ ,הור רעפיט ןיא טָאטש יד ןעגעלעג זיא ןעט
 ,ןעניורק-רעמייּב יד ףרוד טרעטסילפעג ליטש

 =עג סעּפע ךיז טָאה ריד טימ ןַא ,טגָאזעג רימ טָאה הרמע --
 םלעגניא םער גידנעטעלג ,טגָאעג רעטומ יד טָאה --- ןעּפָארט
 טגעמענ רע טָאה ,רניק.ַא ףָאנ ןעװעג זיא הרוהי ןמז-לּכ -- ןעקַאּב
 ןיוש רע יא דנוצַא רעּבָא , ןעטײקגינײלק ןופ ןעגיהורמואעּב ףיז
 ךָאנ ןערָאװעג זיא םיטש ריא --- ןעסעגרַאפ טינ רָאט רע ,ןַאמ ַא
 ,רלעה ןײמ ןיוש ןייז רע ףרַאד דנוצַא זַא -- רעֿכײװ

 / .ֿפעלסיּב דנַאל ןיא ןיא סָאװ ,ןישל םעד ףױא טדערעג טָאה יז
 .עּב ,עטלייצעג רָאנ ;ןעסעגרַאּפ ןערָאװעג רעמ ןוא רעמ ץלַא זַײװ
 טסײלפעג ךיז ןעּכָאה ,תוחּפשמ עכײר ןוא ע'בישח ,עטלַא םרערנוז
 .רעד ידּכ ,טײקבײר רעצנַאנ ןייז ןיא ןישל םער ןעטלַאהרעד וצ
 .רעטנוא םעד ןעֿפײרטשוצרעטנוא רעפרַאש ךָאנ םעדכרוד טּפױה
 ןעֿפלעװ ףױא ,ןושל רעד ;רענידנעצעג ןוא ןעדיא ןעשיווצ ריש
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 רעדיל טָאה לח רעֿכלעװ ןיא ןוא הקביר טרערעג לָאמַא טָאה'ס

 ,ןעגניזעג
 ןטכַארטרַאפ רעדיװ ףיז הדוחי טָאה רעטרעװ סרעטימ רעד יב

 טָאה סָאװ ,טנַאה ריא טּפַאֿכעגנָא רע טָאה םורַא עלײװ ַא ןיא רָאנ
 ;טגָאועג טָאה רע ןוא ,גנוליק טכָאּפעגנָא םיא ףיוא

 טקעװרעד טסיײנ ןיימ ןיא ךיז ןעּבָאה ,עניימ עמַאמ ,טנייה ---
 .ןעװעג רמערפ רעהַא ויּב רימ ןענײז סָאװ ,ןעקנַארעג ײלרעלַא

 ?ןײז ףיא לָאז סָאװ ,רימ גָאז לּכ:םדוק רעּבָא
 טספרַאד וד ,טגָאזעג סָאװ-רָאנ ,ךיז טֿכַאד ,ריד סע ּבָאה ףיא --

 ,דלעה ןיימ ןייז
 ,םינּפ ריא ןיֿפ קורדסיוא םעד ןהעז טנָאקעג טשינ טָאה רע םגה

 -עג ןיא רע סַאּפש טכַאמ יז זַא ,טסואועג רעּבָא רע טָאד ךָאד
 ;רעטסנרע ןערָאװ

 טעװ רענייק ,ענײמ עמַאמ ביל ַאזַא ,עטוג ַאזַא טסיּב וד ---
 ,טלָאה ךימ טסָאה וד יװ ,טלָאה ױזַא ןעּבָאה טינ לָאמנײק ךימ

 =עג וא טנַאה יד ןָאמעג שוק ַא לָאמ עֿפילטע ריא טָאה רע

 | | ;רעטײװ טדער
 ןיײמ םיוא טסרײמ וד סָאװרַאּפ ,יײטשרַאפ ףיא ,ךיז טכַאד ---

 .ןעצנַאגניא ריד וצ טרעהעג ןעּבעל ןײמ טָאה רעחַא ןיּב  ,ענַארֿפ
 טלָאװ יַאֹולה ,ָא !החנשה ןייד ןעװעג זיא רלימ יװ ,ףילטרעצ יו
 טינ ךָאד ןָאק סָאר רעּבָא !ןעסקַאװעגרעּביא טשינ לָאמנײק יז ףיא
 .ירפ לָאז ףיא זַא ,טָאג ןופ ןוצר רעד ךָאד ןיא סָאד ,ןײז טלָאמעג
 ענײמ רעּביא תיּבה:לעּב ַא ןערעװ ןײלַא רעטעּפש רעּבָא רעה

 רעכילקערש ַא --- ךיז ןעדיישוצ ןוֿפ גָאט ַא ןעמוק טעװ'ס .,םישעמ

 ןוא טסנרע ןענעגעגעּב םיא רימָאל !ענײמ עמַאמ ,ריר רַאּפ גָאט

 :ײװ רימ טזומ וד רעּבָא ,רלעה ןײד ןערעװ לעװ ךיא ,טצרַאהעּב
 |ּב רעדעי ןַא יד םעד ךָאד טסײװ וד ,וצרעד געװ םעד ןעז
 .אצוי ןײק טינ ןיִּב ךיא .ץכעוט עטמיטשעּב ַא ןעּבָאה זומ לארשי

 ףיא לָאז ?ןערעװ ףיא לָאז סָאװ ;דנוצַא ףיד גערפ ןיא ללּכה-ןמ

 לָאז רערָא ?לימ יד ןעּבײרט ?רלעֿפ סָאר ןרעקַא ?ףָאש יד ןעשַאּפ
 .עטוג ,ערעײט ?קקוחמ ַא רָאג יצ רעּבײרש א ןערעװ רשפא ףיא
 .,םעד ףיוא רעֿפטנע ןעגיטביר ַא ןעניפעג רימ ףלעה ,עמַאמ
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 טכַארטרַאפ יז טָאה ,השרד ַא ןעטלַאהעג טנײה טָאה לאילמג --
 | ,טנָאזעג

 ,טרעהעג טינ םיא ּכָאה ךיא ,טינ םײװ ףיא --
 טָאה רע זַא ,טנָאז'מ ;ןע'נועמש ייּב ןעוועג אמּתסמ וטסיּב --

 ,החּפשמ ןייז ןופ תולעמ עגיטסײג עכיוה יד טנשריעג
 ןיא טינ ןעװעג ןיִּב ףיא .,ןהעזעג טינ םיא ּבָאה ףיא = ,ןַײנ --/

 .נוי םייּב ןעװעג ןיּב ףיא ןץַאלּפ-קרַאמ ן'פיוא רָאנ  ,שיוקמה-תיּב
 ,ןעלַאסעמ ןעג

 טָאה םיטש ןייז ןופ ןָאֵט םעד ןיא גנורעדנערַאֿפ עסיװעג ַא
 .רָאּפ רעגיהורמוא ַא ,טײקמַאזקרעמפיוא סרעטומ רעד ןעפורעגסױרַא
 רעֿפָאפ רעד ;רעגיטסַאה ץרַאה ריא ןעּפַאלק טַֿאמענ טָאה ליפעג
 ,ןעהור ןעּכילּבעג רעריוװ זיא טנַאה ריא ןיא

 סע רע טָאה סָאװ טימ -- ,ןעֿפורעגסױא יז טָאה !עלַאסעמ ---
 ?ןרעדורוצ ױזַא טנָאקעג ךיד

 ,ןעטיּבעגמוא קרַאטש ךיז טָאה רע --
 ?רעמיור ַא קירוצ ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןעגָא טסליװ וד ---
 ,עי --|
 ךיז טימ יװ ױזַא םעּפע ,טרערעג רעטײװ יז טָאה !רעמױד ַא ---

 ןעגיױָאר םינופ שטײט רעד ןיא טלעװ רעצנַאג רעד רַאֿפ --- ,ןײלַא
 !יה טינ ןעוועג רע יא גנַאל יװ ,"רעשרעה, טרָאװ

 | ,רָאי  ףניפ ---
 מקוקעג טרעלקרַאפ טָאה ןוא ּפָאק םער ןעּבױהעגֿפױא טָאה יז

 | ,סױרַא שכַאנ רעד ןיא
 ןיא רעּבָא ,לבּב ןוא םירצמ רַאפ ןעגיוט םודס וצ ןעגעװ יד ---

 יװ טסעֿפ טָאּבעג טטָאנ טשרעה םילשורי רעזנוא ןיא  ,םילשורי
 ,רעיימ ַא

 .פָארַא רעדיוװ ךיז יז טָאה ,הבשחמ רעניזָאד רעד ןיא טֿפימרַאפ
 ןעסירעגרעּביא רעטשרע רער טָאה הרוהי .,ןעשיק ןֿפױא טזָאלעג
 | | ןעגײװש סָאד

 ןעװעג ןיוש ןענייז ,עניימ עמַאמ ,ןײלַא רעטרעװ סעלַאסעמ --
 ןערײר ןייז ןוֿפ רעגײטש ןיא ןָאט רעד רעּכָא ;גיסָארדרַאֿפ גינעג
 ,ןעגָארטרַאֿפ וצ טינ רָאג טכַאמעג ײז טָאה
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 ,ןעטעָאּפ ענייז טימ םיור ,ףיד ײטשרַאֿפ ךיא ,ךיז טֿכַאד רימ -- 

 .?ברוד עלַא ךיז ןעסיילפ יז --- תוררש ןוא סרָאטַאנעס  ,טרָאטַארָא
 ,עריטַאס ןעפור ײז סָאװ ,םעד טימ רעטרעװ עדעײז ןעּפַאזוצ

 טָאװ --- ץלָאטש ןענײז ,ךיז טֿפַאד ,רעקלעֿפ עסיורג עלַא ---
 טרעטומ רעד גידנעמענרַאּפ םינ יװ טעמּכ ,רעטײװ טרערעג הרוהי
 .ץנַאג ַא ןופ זיא רעמיור יד ןופ ץלָאטש רעד רעּבָא -- רעטרעװ
 .ערג עלַא רעּבירַא רע ןיא טײצ רעטצעל רעד רַאֿפ ,ןימ רעדנַא
 .עג ערעײז ףיוא וליֿפא ,ןענָארטרַאפ וצ טינ שממ ןערָאװעג ,ןעצינ
 | | ,טינ רובּכ םוש ןיײק ןײז ןעגייל רעט

 :ַאֿפעגנײרַא ץיה טםימ רעטומ יד םיא זיא !רעטעגנ ערעײז --
 לָאו'ט ,טרערָאּפעג ןיוש טָאה רעמיור ןייא טינ --- רײר יד ןיא ןעל
 ,טָאג ַא יװ רובּכ ןעּבענּפָא םיא

 עסואימ עגיזָאד יד טלעֿפעג טינ לָאמנײק טָאה ןעלַאסעמ ,עי ---
 טגעלֿפ רע יװ ,טרעהעג טֿפָא ךיא ּבָאה זייװלעגניא ךָאנ ,הרימ
 בושח ןענײז סָאװ ,עכלעזַא ןוֿפ וליּפַא ,עדמערֿפ ןוֿפ קווח ןעכַאמ
 .עננָא םינ רעהַא זיּב רע טָאה הרוהי רעּכָא ;ןײלַא ץסודרוה ײּב
 ,רימ טימ גידנעסטומש ,לָאמ ןעטשרע םוצ רע טָאה טנײה ,מריר
 טכַאד רימ ,טָאג רעזנוא ןופ ןוא םינהנמ ערעזנוא ןופ טֿכַאלעגּפָא
 םיא טימ יז גידנעײגרעדנַאנופ ,ןוצר ןײד ןָאטעג ּבָאה ךיא ,ךיז
 ןעלעװ ףיא טלָאװ ,עמַאמ ערעײט עניימ ָא ,דניצַא ןוא .,ןעצנַאגניא
 :רַאפ וצ דנורג ַא עקַאט ןעּבָאה רעמיור יד יצ ,רע כיז ףיוא ןעסיוו
 מײטש !ןעלַאסעמ רַאפ רעגױע ןער ךיא ןיּב סָאװ טימ .,זנוא ןעטכַא
 .לעֿפ ערערנַא יװ הגירדמ רערענירערינ ַא ףיוא קלָאֿפ רעזנוא ןעד
 וליֿפַא ןייז געמ ,ףַא"קש ַא יװ ןעליפ ףיז ףיא לָאז סָאװרַאפ !רעק

 ,רימ גָאז רעּבָא רקיע רעד ?ןײלַא ןרַאזעצ ןופ טראונעגעג רעד ןיא !
 - --וצרעד קשח ַא ּבָאה ףיא בוא --- ןערָאט טינ ךיא לָאז סָאװרַאפ
 ןופ ןעטיּבעג עלַא ףיױא טלעװ רעד ןוֿפ םיריּכיּכ עלַא ןעֿפײרגרעד
 ףיז ןערָאמ םינ ךיא לָאז סָאװרַאֿפ ?טייקגיטעט רעֿפילשנעמ רעד
 !המחלמ רעד ףיוא דיבּכ ףיז ןעּברעװרע ןוא דרעװש םוצ ןעמענ
 טימ ןָא טליפ סָאװ ,גנידצלַא ןעגניזעּב טעָאּפ םלַא טיג סָאװרַאֿפ
 .םַאּפ ַא ,הֿכָאלמ-לעּב ַא ןערעװ געמ ףיא ?!המשנ יד גנורעטסײגעּב
 יװ ױזַא ,רעלצניק ןייק ףיוא --- טינ עש}-:סָאװרַאפ --- רחופ ַא ,ךוט
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 טקעטש םעד ןיא לײװ --- רימ גָאז ,ענײמ עמַאמ ,ָא ?ןעכירג יד
 סָאװרַאפ -- רעצ ןײמ ןופ הּביס עצנַאג יר ,םצע רעצנַאנ רעד
 עי געמ רעמױר ַא סָאװ ,גנידצלַא ןָאמ טינ לארשי-ןּב ַא רָאט

 .ָאה ןענַארּפ עגיזָאר יד תוכײש ַא רַאפ סָאװ ,ןײטשרַאפ ןעק'מ
 טָאה רעטומ יד ,ןעלַאסעמ טימ סעומש ם'חרוהי וצ טָאהעג ןעּכ
 טינ ךיז טָאה לַאטעד עטסדנימ יד ןוא ּפָאק םימ טרעהענוצ םיא
 רעד טינ :טײקמַאזקרעמֿפױא רעטנַאּפשעג ריא ןוֿפ טשטילגעגסױרַא
 :עמש ץטימ ןעגַארפ יד ןעלעטש סָאר טינ ,םעומש םעד ןופ ןינע
 ענײיז ןּופ עיצַאנָאטניא יד טינ ,ןָאט רעד טינ ,טײרּב רעד ןיא ןעק
 טקנוּפ טרעפטנעעג םיא טָאה ןוא טצעזענֿפױא ךיז טָאה יז ,דײר
 :טנערפעג טָאה רע יװ ,גיציה ןוא ףרַאש ױזַא

 ץ'רבח ןענידנעטש ןײז ּבילוצ !ײטשרַאפ ףיא ,,ײטשרַאפ ךיא --
 .עג טעמּכ וײװדניק עלַאסעמ ןיא םיריבח ענַײד ןוא ריד טימ ךיז
 רשפא ךיז רע טלָאװ ,ָאד ןעּבילּבעג טלָאװ רע ןעװ .ריא ַא ןערָאװ
 ,ןעקורדנײַא יר ןופ העּפשה יד זיא קרַאטש ױזַא .ןעװעג ריינמ רָאג
 ,דנעגוי רעד ןיא ןוא טייהדניק רעד ןיא זנוא ףיוא ןעקריו עכלעוו
 םיא ןעּבָאה ,םיור ןיא טֿכַארּברַאפ טָאה רע סָאװ ,ןערָאי יד רעּבָא
 .רַאֿפ רעגיזָאד רעד רעּביא טינ ךיז רעדנואו ףיא ,טרעדנערַאֿפ
 .עגנייַא ןערָאװעג םיטש ריא זיא ָאד -- ןעגעווטסעדנופ ;גנורעדנע
 .עּב טגעמעג תוחּפה.לבכל ריר טימ ףיז רע טָאה --- רענעטלַאה
 ןערָאטקַארַאֿב עטֿכעלש  ,עטרַאה רָאנ  ,רעלעריײא עלעסיב ַא ןײג
 ןעװעג ײז ןענַײז סָאװ ,יד ןעסעגרַאּפ דנעגוי רעד ןיא ןיוש ןענָאק
 | ,טיהדניק רער ןיא רעײט ןוא ביל

 - ,ןרעטש ס'הריהי ףיוא טזָאלענּפָארַא טפנַאז ךיז טָאה טנַאה ריא
 ענײז טימ יז טליּפשעג גידנעלטרעצ ןעּבָאה רעגניפ עריא ןוא

 ,לעמיה ןיא ןרעטש יד וצ ןעּבױהענפיױא יז טָאה ןעגיוא יד ;רָאה = !
 טינ ;סנוז ן'טימ םּכסה ןיא ןעװעג ןיא ץלָאטש רעלַאנָאיצַאנ .ריא
 ריא ןיא טלעצרָאװעג ףיט טָאה'ס רָאנ ,ןעװעג םע זיא ליק:תּב ןייֵק
 יד רעּבָא ,ןענַארֿפ ס'הדוהי ףייא ן'רעפטנע טזומעג טָאה יז ,המשנ
 ?םינ ַא ןייז טרָאטעג םינ טלעװ רעד ןיא ןפוא-םישּכ טָאה הבושת
 יז טלָאװ רעמָאט תמחמ ,עגידנעגינעג-טינ ַא רעדָא עגידנענידירפעּב
 ןייז ןופ ערעפס יד זיא ,ריא ַא זיא רע לײװ רַאֿפרעד זַא ,טוָאלרעד
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 ן'פיוא םעדֿפרוד יז טלָאװ ,ערעטצינערגעּב ַא רעּבירער טײקגיטעט
 טָאה יז ,ןעליװ ןוא טסײג ןייז ןעריזילַאראּפ טנָאקעג ןעּבעל ןעצנַאנ

 ,תֹוחיּכ ענעגײא עריא ןיא טלעֿפײװצעג
 ןימ ,ןענַארּפ ענייד ףיוא הבושת ַא ןעּבעג וצ רעווש .זיא'ס ---

 -רָאמ זיּב רימ זָאל ,יורפ ַא רַאפ רעװש םע זיא טּפיוהרעד ,הדוהי
 םעד ןיעמש ײּב ןעגערֿפ ןעלעװ רימ תערה-בושי ףיוא טײצ ןעג

 | ,,,םכח
 ירעּביא הדוהי יז טָאה --- ,ןיּבר םעד וצ טשינ רימ קיש ---

 | | יה ,וענָאלשעג

 ,רעהַא ןעֿפור ןעזָאל םיא לעװ ףיא --

 לאוו תוצע ,חוצע ע'טושפ ןיא םינ רעמ ךיז גימינ ףיא ,,ןַײנ --

 ןעמַאמ עּביל וד יװ ערעסעּב ןעּבעג רשֿפא עקַאט ןועמש רימ
 --- ןעּבעג רימ ןײלַא רָאנ וד טסנָאק ,טלעּפ רימ סָאװ ,סָאד רעּבָא

 ,המשנ רעד ןופ םצע רעד זיא סָאװ ,טײקנעטַאלשטנע יד

 עניו ןוֿפ טלַאהניא םעד ןעגעװ לָאמַא ךָאנ גידנעטֿפַארטרעּביא

 ,ףױרַא לעמיה םוצ קילּב ןעגידנעטעּב ַא ןעֿפרָאװעג יז טָאה ,וענַארּפ
 ררימ ןערָאט ,ףיז רַאֿפ טײקגימכערעג ןעגנַאלראפ רימ בוא ---|

 יעּב ם'נוֿפ הריבג יד ןענעקײלּפָא ,ערערנַא וצ טֿפערעגמוא ןײז טינ

 רעד בוא ,ןוחצינ םענעגײא םער ןרענימרַאּפ טסיײה אנוש ןעמגיז

 רָאג רעדָא ,ןעגנורערָאפ זניא ןעלעטשוצ קרַאטש גונעג ןיא אנוש

 ײלַאהעגּפָא עגר ַא ךיז טָאה יז -- ןַײז וצ חצנמ זנוא ןעצנַאגניא

 יד ןעֿבז וצ בײחמ זנוא ןייש ןײלַא ךיז וצ גנוטכַא יד זיא --- ןעט

 ,המחנ רעד טיט יז ןעטסיירט םינ ןוא תורצ יד ןוֿפ תוּבכיס ע'תמא

 ,אנוש םעד רַאֿפ ,םיא רַאּפ רעֿכעה ןעײטש רימ זַא

 וצ טדנעװעג יז יז טָאה ,ףיז רַאפ יװ יװַא סָאד טגָאזעגּפָא

 ;ן'הדוהי
 ןייז ןסוחי ןעכיוה ןוֿפ זיא עלַאסעמ !ןז ןיימ ,סיוא ףימ רעה ---

 -ײצ יד ןיא ךָאנ ,תורוד עֿפילטע טייצ ןיוש טמירעּב זיא עילימַאפ

 ךיא ןָאק קירוצ גנַאל יװ -- קילּביּפער רעשימיור רעד ןופ ןעט

 המחלט ןיא ײס טנעֿפײצעגסױא ךיז ײז ןעּבָאה --- ןעגָאז טינ ריר

 .לוסנָאק ןײא ןופ רָאנ םײװ ףיא תמא ,גנומלַאװרַאפ רעד ןיא ייס

 -עגסױרַא טָאה ץילימַאּפ עגיזָאר יד רעּבָא ,עלַאטעמ ןעמָאנ ן'טימ
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 ןוֿפ לָאצ יד ןּוא ףײר רהעז ןעװעג זיא ,ןערָאטַאנעס ךס ַא ןעּבעג

 ןײד ּבױא רָאנ ,סיורג רהעז ןעװעג םורעד זיא רעגנײהנָא עריא
 =לָאװ ,תובא עניײז טימ ריד רַאֿפ טמירעּב טנײה ףיז טָאד דנײרֿפ

 .םוחי ןײד גידנענעֿפע רמיוא ןעמעשרַאֿפ טנָאקעג טכײל םיא וטס
 .סָאװ ,ןערָאי רעטרעדניה יד ףיוא ןעוועג ףמוס ךיז טָאה רע ּביוא
 ,תובישח ריא טנָאמרעד טָאה רע כױא ;טלַא ןיא החּפשמ ןײז
 ןעשנעמ רָאנ רעּביא ,בנַא ,ךיז ןעמענ טימרער ,ץתובז ןוא תורישע
 ןעמ ןָאק ןעלַאפ ערעדגוזעּפ ןיא רָאנ תמחמ ,תונשה עניײלק טימ
 :ײװ טלָאװעג םעדֿכרוד טָאה רע בוא ;ןעטלַאה סיורג ףיז טימרעד
 ױרַא טנָאקעג םיא ףיוא וטסָאה ,ריד רעּכיא טײקרעֿכעה ןייז ןעז
 תובָא ענײר ןופ ןעטסעּב ןעטשרע םער ףײלגרַאֿפ םוצ ןעלעטש
 ,ס ,םעלַאסעמ רַאפ ןעלַאֿפעגּפָארַא טינ טוּפ םיש ןייק ןיא טלָאװ רעכלעוו

 ;רעטײװ ןעּבױהעגנָא יז טָאה ,טכַארטרַאֿפ עלײװ ַא ףז +

 סָאװ זַא ,ןעטלַאה וצ ןעמונעגנָא ןיא .טיײצ רעגיטנײה .ײַּב --
 ויא רע'בישח ץלַא ,החּפשמ יד רעדָא קלָאֿפ סָאד זיא'ס רעטלע
 .רעכעה ןייז ןעיוּב ףיורעד טבורּפעג טלָאװ סָאװ ,רעמיור רעד ,סע
 ,טינׁשּפֶא ַא טַאהעג גירנעטש טלָאװ ,לארשי-ןּב ַא רעּביא טײק
 זיּב רָאנ םוחי ןייז ןעהיצ ןָאק רוד רעשימיור .רעטסמלע רעד וליֿפַא
 .ערּפ סָאװ ,םעילימ ַאפ עטלײצעג יד ןוא ;םיור ןופ גנודנירג רעד
 :רנימ ףיוא ןעציטש יז ןענָאק ,סוחי ַאזַא ףיוא ףילקריװ ןערידנעמ
 ןײז דנַאטשמיא םינ עלַאסעמ טלָאװ ןפוא.םושּב ;סעיצירַארט עֿפיל
 יװ ,ןעטכַארטעּב רניצַא רעּבָא רימָאל ,תויאר ערערנַא ןעגנײרּב
 | ,םוחי רעזנוא טימ סע טלאה

 -עג הריהי שלאוו ,רעטסניֿפ ױזַא ןייז ןעוועג טינ טלָאװם ןעװ
 יב ףױ טאה סאו ,ץלאטש ןוֿפ קורדסיוא םעד ןעקרעמעּב טנאק
 ,םינּפ סרעטומ רעד ףיוא ןעדנוצעגנא רעטרעװ עניזָאד יד

 טימ ןעבײלגרַאֿפ טלאועג ךיז רעמיור רעד טלאוו רעמאט ---
 .עג םיא .ײרעמעש ןיא תיקיפס ןהא ךיא טלאוו ,םוחי ןיא זנוא
 ,טרעפטנע

 אה תונורכיז עגיטעמוא ;ןרעטיצ ןעּבױהעגנא םאה םיטש יויא
 ,ןעמינענֿפרור יז ןעּב
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 טימ טלעמַאזעגנײַא ןיוש גנַאל זיא ,הרוהי ,רעטָאּפ ןייד ---
 --- ןעזעװעג ןעטֿפעֿב טלָאװ סָאד .יװ טקנוּפ רעּבָא ,ןרעטלע ענַײז
 ןעמַאזוצ ןענײז רימ ןעװ ,גָאט םעד ףיא קנײרעג גידעּבעל ױזַא
 .ילײה וצ ןײרַא שדקמה:תיּב ןיא ןעגנַאגעג רניירפ ףס ַא ךָאנ טימ
 ףיא ןוא ,ןעּבױט יד ןעװעג בירקמ ןעּכָאה רימ .טָאנ רַאפ ךיד ןעג
 רשרַאֿפ םיא טָאה רע ןוא ,ןעמָאנ ןײד ןהֹּכ םעד טגָאזעג ּבָאה
 .יזָאד רעד .רוח תיּבמ רמּתיא ןּכ הדוהי ;טרַאװנענעג ןיימ ןיא ןעּב
 ואװ ,ְךיּב ַא ןיא ןערָאװעג ןעגָארמעגנײרַא ךָאנרעד זיא ןעמָאנ רענ
 ,לארשי ןּופ תוחּפשמ יד טנעכיײצרַאפ ןערעוו'ס

 ,רעֿכיּב עכלעזַא ןעריפ וצ ןעּבױהעגנָא טָאה'מ ןעװ ,טינ םייװ ףיא
 .תאיצי רַאפ ףָאנ טריפעג ײז טָאה'מ זַא ,רעֿכיז ןיא סָאד רעּבָא
 רעד טָאה וניבָא םהרבַא זַא ,ץלליה ןופ טרעהעג ּבָאה ךיא ,םירצמ
 ףיז ןעטרָאד גידנעּבײרשרַאֿפ ,ךוּב.סוחְי סָאד טנעפעעג רעטשרע
 טָאג טנָאזרַאפ םיא טָאה ױזַא תמחמ ,ענייז רעדניק יד ןוא ןײלַא
 ןוא רעדניק ענײז טימ טרײשענּפָא םיא טָאה רעכלעוו ,רַאה רעד
 טלײװרערסױא ײז ןוא רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ רעדניק-סדניק
 טקנוּפ ,טלעװ רעד ףיוא קלָאּפ ןעטס'בושח ןוא ןעטסֿפעה םעד רַאפ
 .עװ ןעמָאנ ןײד טימ ןוא, ,ץבקעי טימ רנוּב רעד ןעװעג ןיא ױזַא
 .עג טָאה ױזַא --- "דרע רעד ןופ רעקלעפ עלַא ןעשנעּב ךיז ןעל
 טָאה ןײלַא רַאה רעד טָאג ןוא ,וע'מהרבא וצ ףאלמ רעד טגָאז
 ןיֿפױא םולח וצ ןעמוקעג םיא וצ זיא רע תעשּב ,ן'בקעי וצ טגָאזעג
 ,ריא ףיוא טסגיל וד סָאװ ,דרע יד , ;ןרח ןייק עבש-ראּכ ןופ געוװ
 תיבָא יד ןעּבָאה ,'רעדניק עניײד ןוא ריד ןעּכעגקעװַא ףיא לעװ
 עטגָאזעגוצ סָאד זַא ,ןענערָאװעּב וצ ןהעזעג ,םימכח יד ,ערעזנוא
 ןיא ןעסיװ לָאז'מ ידּכ ןוא ;רשויייּפ:לע ןערעװ טלײטוצ לָאז דנַאל-
 ,הלחנ רעד ףיוא טֿפער טָאה'ס רעװ ,גנולײטוצ רעד ןוֿפ גָאט םעד
 ןענײז יצ ,רָאנ ףיז טנערּפ ,רעכיּב:םוחי יד טריּפעגניַא ןעמ טָאה
 .טקניפ ןוא טײקינעג רעגירעהעג רער טימ ןערָאװעג טריפעג יז
 : ,טייקכילי

 ריא ןיא ןעגעועּב וצ ןעּבױהעגנָא רעדיװ ףיז טָאה רעכָאֿפ רער
 ראפ ןעטלַאהעגסױא טינ טָאה הרוהי זיּב ,,קירוצ ןוא ןיה טנַאה
 !טגערפעג יז טָאה ןוא דלודעגמוא
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 רעכיז יױזַא ןערָאװעג טריפעג תמאּב עקַאט רעֿכיּב יד ןענַײז ---
 |  ?גָאט ןעניטנייה ןויּצ

 *ןשוו ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עלַא ןופ ןוא ,עי זַא ,טגָאז לליה --
 יקּב ַאזַא ןעװעג טינ ןינע םעד ןיא רענײק ,זיא ,טּבעלעג זיאיסע
 .עג יד טיהעגּפָא ײרט לָאמ עלַא טינ טָאה קלָאֿפ רעזנוא ,רע יװ
 םע טָאה רעֿכיּב-סוחי יד ןוֿפ ץעזעג סָאד רעּבָא ,טָאג ןוֿפ ןעטָאּב
 ןײלַא ײז טָאה לליה רעסיורג רעד ,נילייה ןעטלַאהעג גידנעמש
 רָאירעּפ רעטשרע רעד ,ןעדָאירעּפ ירד עלַא ףריר טרידומשעגברוד
 רעד ,שרקמה:תיּב ןעטשרע םוצ ויּכ ןָא רנוּב םעד ןופ טלַאה
 .ירד רעד ,לֿבּב-תולג ןיִּב .ןושאר-תיִּב וֿ - - רָאירעפ רעטייוװצ
 ןעניז לָאמ ןײא רָאנ ,גָאמ ןעגיטנייה זיּב לבּב-תולג ןופ -- רעמ
 .ײװצ ןופ ףוס םוצ --- ןעפירעגרעּביא ןערָאװעג ןעגנונעֿפײצרַאֿפ יד
 / טרעקענמוא קירוצ ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןַא רעּבָא .רָאירעּפ ןעט
 .רע רעד רַאפ ןעטלַאהעג לכּבורז טָאה  ,תולג ןעגירָאיגיצעּביז ןוֿפ
 יד גנונעדרָא ןיא ןעגנײרּב וצ רעדיװ---טָאנ ןעגעק הווצמ רעמש
 מײקֿפילנעמ יר זניא ןעּבענעג םורַא יוזא טָאה ןוא ,רעכיּב עגילייה
 טנעזױט ײװצ ןיפ ףשמ ַא ןיא תורוד עשידיא יד ןעשרָאֿפוצֿכָאנ
 ,,,דניצַא ןוא ,הקספה םוש ַא ןהָא רנַאנַאכָאנ רָאי

 גידנעּכעג יװ ךיילג ,ןערָאװעג ןעגיװשטנַא עלײװ ַא ףיוא זיא יז
 ,ןינע םעד ןעמענעּב וצ טוג םײצ רערעהוצ םעד

 רַאּפ סָאװ --- ןעּבױהעגנָא רעטײװ | יז טָאה --- דניצַא  ןוא ---
 םימ ףײלגרַאפ ןיא ןעײרעמירעּב םרעמיור םעד טָאה ףערטעּב ַא
 ןענייז ןעגנונעֿפײצרַאֿפ עגיזָאר יד ןופ דנורג ץ'ֿפױא ?וירּב-סוחי ַאזַא
 םעד ײּב ףָאש יד טרעטיפעג לָאֿטַא ןעּבָאה סָאװ ,לארׂשי ןופ ןיז יד
 .יוצ עטס'בישח יד רַאֿפ םיסחוימ ערעסערג ףס ַא ,םיאפר ןעטלַא
 ,רעיצירטַאפ יד ןעש

 .יזָאר יד ןופ דנורנ ץֿפיױא ךיא ןיּב רעוװ --- עמַאמ ,,ךיא ןוא .---
 !רעכיּב עג

 יא ,ןוז ןיײמ ,טנָאזעג טציא ויּב ריד ּכָאה ךיא סָאװ ,סָאר --
 טלָאװ עלַאסעמ ןעװ ,ענַארֿפ ןייד ףיוא רעֿפטנע ןַײמ וצ המדקה ַא
 ןַא ןעֿפײלג | ײז ערעדנַא יװ ,טנָאזעג רשפא רע טלָאװ ,ָאד ןעװעג
 מינ ןפוא.םושּב זיא החּפשמ ןײד ןופ םוחי םעד ןעזײװוצֿפױא יונעג
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 :תיִּב ןברוח םייּב ןֹוא םילשורי ןעמעננייא םייּב תמחמ ,ףילגעמ
 .ײמ עלַא טימ ןעמַאזיצ ןעניז לבּב ףלמ רצאנדכובנ ףרוד שדקמה
 ָאר ,ךיוא םירפס עגילײה יד ןעגנַאגעג ןערָאלרַאּפ תורצוא עטסרע
 הרבוע רעמורֿפ רעד ףיוא ןעזײװנָא טנַאקעג רעּבָא םיא וטסלָאװ
 ןעגעװ תועידי ערעכיז עלַא זַא ,םיא ןרעֿפטנעּפָא ןוא לבּבורז ןופ-
 . יא ףיז ןעסיײר טעילימַאֿפ עשימיור יד ןופ רעטלע ןוא םוחי םעד

 ןעמונעגנייַא ןעּבָאה ברעמ ןופ ןערַאּברַאּב יד יװ םעדכָאנ ,רעּב
 טָאה ,חוברוח ענייז ףיוא --- טעװעדנָארעג .םישרח םקעז ןוא םיור
 .ָאמ --- עי ּביוא ןוא ?רעכיּב-םוחי טריֿפעג הכולמ עשימיור יד ןעד
 ,ןײג ,ןײנ ?נעט עֿכילקערש ענעי ןיא ןעמוקעגויהַא ײז ןענַײז ואוו
 .גירנערידומשכרוד ,רעֿכיּב ערעזנוא ןיא רָאנ וטסניפעג תמא  םער
 ויּב ,שרקטה-תיּב ןעטשרע ם'נוֿפ ןיניּב םעד זיג ,לבּב תולג זיִּב יז
 ּפִא טסמאטש וד זַא ,היאר עטסקרַאטש יד וטסָאה , םירצמ:תאיצי
 ךיז וטסנָאק ,,רבח םנוג:ןיּב-עשוהי ,רוח ןופ עיניל רעביײלג ַא ןיא
 הָאנ ריד סָאד יא רעמָאט ןוא ?סוחי ןערענעש ַא ןעלעטשרָאּפ רָאג
 ןוא רֹּבדמּב רפס ףיוא שימ ,הריּת יד ףיוא ןעֿפע ָאט  ,גינַײװ ץלַא
 ּב ףז ןעהיצ סָאװ ,תורוד גיצעּביז ןוא ײװצ יד ןעשיװצ טסעװ
 ,זיוה ןייד ןופ רעטָאפמַאטש םעד ןעניפעג ,ןושארה:םרא

 טשרעהעג טײצ ַא טָאה ךַאד ץ'ֿפױא רעמיצ.םירוט םעד ןיא
 - | ,טײקליטש ַא

 ףילדנע הדוהי טָאה -- !ענײמ עמַאמ ַא ,ריד קנַאד יא --
 ןיא טנעה סרעטומ רעד גידנעקירדֿפױנוצ טסעפ ,ןעפורעגםיוא
 רימ סָאװ . ,טוג ,ןעצרַאה ןעצנַאג ם'נופ ריד קנַאד ףיא -- ענײז

 רימ טלָאװ רע ;יּבר ןעגײדיבּכּב םעד רעהַא ןעֿפורעג טינ ןעּבָאה
 ,ןָאטעג םע טסָאה וד יװ ,טנעװַאהעּכ רעסעג ןעֿכַאמ טנָאקעג טינ
 -ענ ַא החּפשמ ַא ןוֿפ רעטלע עפיט יר יװ טינ רעמ רעּבָא ןיא יצ
 ?עגיר'םחוימ ַא רַאפ ןייז טנעֿפעררַאּפ לָאז יז זַא ,תוכז רעגונ

 ןילַא רעטלע יד טינ ןַא ,טסעגרַאפ וד ,רעניימ הדוהי ,ָא --
 היא תוכז רעטסֿפעה רעזנוא ,עילימַאֿפ רעזנוא ןופ םוחי רעד זיא
 ,טָאג ןופ קלָאּפ טלײװרעדסױא סָאד ןענײז רימ סָאװ

 רעֶּבָא ףיא ,עמַאמ ,קלָאֿפ ןעצנַאג םער ןעגעװ טסרער וד --
 ,עילימַאֿפ רעזניא ןעגעװ --- עילימַאֿפ רער ןעגעװ רָאנ ריד גערפ
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 םהרבא םײצ טנעכײצעגסױא םיכורק ערעזנוא ףיז ןעּכָאה סָאװ טימ
 תורובנ ַא רַאפ סָאװ טימ ,םישעמ עכיורג ַא רַאֿפ סָאװ טימ ?וניבָא
 / ?לארשייינּב ערערנַא רעּביא ןעּביױהרער ךיז ײז ןעּבָאה

 '..םיוא טֿפעלש יז טָאה רשֿפא ,טלעקנײװקעג ךיז טָאה רעטומ יד
 .עג ןעֿפורעגסױרַא ײז ןענײז רשֿפא ?ןעגַארפ סנוז םעד טשטיײטעג
 יד !ץלָאטש רעטגירײלעּב רעד יװ תוּביס ערעֿפיט ףרוד ןערָאװ
 סע רעֿפלעװ רעטניה ,ץכעלָאש ענײש יד רָאנ ךָאד ןיא דנעגיי
 רעד --- ךַאז עטסכילרערנואװ יד ,גידנעסקַאװ גידנעטש  ,טּבעל
 .טנַא וצ ךיז טנעמָאמ םעד ףיוא גידנעטרַאװ ,טסײג רעֿפילשנעמ
 ;עּפש ןרערנַא םער ײּב ,רעהירפ םענייא ײּב ,טײהרענימײצ ןעקעלּפ
 רעד ןיא רשפא זַא ,קנַארעג םעד רַאפ שרעטיצעג טָאה יז ,רעט
 יװ יױזַא טקניפ ,ןוז ריא רַאֿפ ןעמוקעננָא דניצַא טנעמָאמ רעגיזָאד
 סיוא ףעלעטנעה יד גידנעיירש ןוא גידנענייװ טקערטש עלעֿפיע ַא
 ..רעד ,רעגנוי ןייז ףיז טרעטַאמ ףיוא רשפא ױזַא ,ןעטָאש םעד יצ
 ,טפנוקוצ -עניטּפַאהלעּפענ יד ןעּפַאכוצנָא טסײג רעדנילּכ ךָאנ עלײוי
 ַא ןיפ ןעגַארּפ יד ףיוא גידנרעפטנע ,טנערָאװעג רהעז ןײז זימ'מ
 ףיא לָאז סָאװ ןוא ?ףיא ןיּב רעװ,/ :לעגניא ןעגידנעסקַאװרעטניא
 טפניקוצ רעד רַאּפ ןָאק רעפטנע ם'נופ טרָאװ סֿכילטיא "?ןערעװ
 -ערָאמ ןעבײװ ן'רַאפ זיא'ס סָאװ ,ענעגײא סָאד ןיײז רעגערפ ם'ניפ
 ,רעלטסניק ם'נופ קירדרעגניֿפ -רעד םיל-ריל

 :נעטעלג ,טגָאזעג יז טָאה --- רעניימ הרוהי ,ףיז טכַאד רימ -- |
 טינ ןָאמ וצ ָאד ּכָאה ךיא זַא--ןעקַאּב יד טֿפַאשּביל טימ םיא גיד
 .רָאנ ,ריר ןיא טֿפַאװעגּפױא סָאװ:רָאנ ןענײז סָאװ ,ןעליֿפעג טימ
 רעניזָאד רעד סע זיא עלַאסעמ ּביוא ןוא ,רענגעג ן'תמא ַא טימ
 ,רעטסניפ רעד ןיא םיא ןעגעק ןעפמעק טינ ךימ זָאל ָאט ,רענגעג
 | ,סעומש ןעצנַאג רעייַא רעּביא רימ ביג
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 ,ףניפ לעטיּפאק

 .רעפטנע סרעטומ רעד

 ףילריֿפסױא טלײצרעד ןַאד ריא טָאה לארשיּב רעגנוי רעד
 טלעטשענּפָא ףז רקיע רעד ,ןעלאסעמ טיט םעומש ןייז ןעגעו
 - ץרעײז ,ןעדיא יד רעּביא ןעגנונימ עֿפילטכַארַאֿפ סרעמיור ן'פיוא
 ,ויירק-סנעּבעל ןעטצינערגעּב ןעננע רעײז ןוא םינהנימ ןוא תודיֿש

 יז .םיא גידנעגָאלשרעּביא טינ ,טרעהעגוצ ףיז טָאה רעטומ יד
 .קעװַא זיא הדוהי .ךַאז יד ןענַאטשרַאֿפ ףילטײד ןוא רָאלק טָאה
 עּביל לוֿפ ץרַאה ַא טימ ןעלַאסעמ ֹוצ ץַאלַאּפ םעד ןיא ןענגַאגעג
 םיא ןיא ןעניפעג וצ גידנעֿפָאה ,ןערָא--עדניק ענייז ןופ רבח םוצ
 ןערָאי עֿכילטע רַאֿפ ףיז טָאה רע ןעֿכלעװ טימ ,םענעגיײא םעד
 ןיא ,ןַאמ ַא ןעּפָארטעג רע טָאה לעגניא ַא טָאטשנָא רעּבָא ,טריײשוצ
 -ײרפ עסיז יד ןופ רכז ןייק ןעּבילּבעג טשינ ןיא'ם ץרַאה סעמעװ
 =ענ טָאה סָאװ ןַאמ ַא ;ןערָא-רעדניק סנעריײּב םיוא תונורכיז עֿפיל
 ,טֿפַאמ ןופ ןוא תורישע ןופ ,הלודג רעגירנעמוק ןופ רָאנ ט'מילח
 ,םער ןיא ןוּבשחו:ןיד ןײק ןעּכעגעגּפָא טשינ ןײלַא ףיז טָאה הרוהי
 טנידײלעּב ףיט ױזַא ןעּבָאה סָאװ ,דניירפ ןיז ןוֿפ רעמרעװ יד זַא
 *רע ןעכילריטַאנ ַא םיא ןיא טקעװעגֿפױא ךיוא ןעּבָאה ,ץלָאמש ןייז
 םינ ךױ סע טָאה נױא גידנעכַאװ סרעטומ רעד ןופ רעּבָא ,ץײג
 ןיא ,טסואועג טינ טָאה יז יװ ױזַא ןיא ;ןעטלַאהעּבסױא טנָאקעג
 עטנַאקעּבמוא רעהַא זיִּב ןז םעד ,עגיזָאד סָאד גנוטֿפיר רעכלעװ
 יר טקעװעגֿפױא ריא ןיא ףיז טָאה -- ןעלקיװטנַא ךיז טעװ ליפעג
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 םיא ןעלעװ ןעקנַארעג עײנ עגיזָאר יד זַא ,ויא יװ = ,יורּפ עשיריא
 גיא ןעניוא עריא ןיא ?ןרעטלע ענייז ןיפ הנומא רעד ןופ ןערעקּפָא
 רָאנ טנָאקעג טָאה סָאװ ,קילגמוא עשסכילקערש סָאד ןעװעג סָאד
 קילגמוא סָאד ױזַא יװ ,געװ ןייא רָאנ ןענוֿפעג טָאה יז ,ןהעשעג
 ?רעד תוחוּכ עריא עלַא טימ ןעטָאלשעּב טָאה יז ןוא ,ןעדנעװּוצּפָא
 +וצ טָאה עּביל-רעטומ רער ןופ חיּכ רער ,ןעמיהרַאפ וצ םיא ןוֿפ
 ירעד זײװנעטײצ ײז ןוא טּפַארק עכילנעמ ַא רײר עריא ןעּבעגעג
 ,הגירדמ רעשיטעָאּפ ַא וצ טעמּכ ןעּבױה

 ןײק ןעועװענ טשינ טלעװ רעד ןיא לָאמנײק ךָאנ זיא'ס --
 .לכל ןעטלַאה טינ ךיז לָאז סָאװ -- ןעּבױהעגנָא יז טָאה --- קלָאפ
 ןוא --- ,רעקלעֿפ ערערנַא עלַא טימ סחוימ ןעֿכײלנ ַא רַאפ תוחּפה
 יד ןיא יז זַא ,טנײמעג ןעּבָאה טינ לָאז סָאװ ,המוא עסיורג ןייק
 ּפָארַא טקוק רעמיור רעד ןעװ ,עטסט לייוװרעדסיוא יד ןוא עטסערג
 ,סָאר ןױלּב רעּביא רע ט'רזח ,טָאּפש ןוא קווח טימ לארשי ףיוא
 ןָאטעג ןעּבָאה .ינורקומ ,רעד ןוא ירושַא רעד ,ירצמ רעד סָאװ
 .םיא ר ַא ֿפ

 | ,רעטסעפ ןערָאװעג זיא םיטש ריא
  .בױא יד ןעמיטשעּב וצ ףיױא סָאמ ןייק .ָאטשינ זיא'ס --

 עלַא ןענײז רעּבירעד ןוא , המוא ַא ןופ טײקטלײװרעד
 ןופ רָאנ ןמיס ַא ןיא ןעפרָאװעגסױרַא סעד ןענעװ  םיחוּכיװ
 ,געװ םעד טכַאמענֿכרו קלָאּפ ַא טאה , הװאג רעטסופ
 ךיז ןופ רערָא רעטנוא רע טײג ,ןעװעג טרעשעּב םיא יא סָאװ
 ,טֿכַאמ ןייז רעּביא טמענ סָאװ ,קלָאּפ רערנַא ַא ףרוד רעדָא ןײלַא
 -ונָאמ ענייז ףיוא ןעמענ עײנ טּביײרש ןוא טרָא ןייז ףיוא ףיז םצעז
 ..וצרָאֿפ ןעּבעגרַאּפ רימ טלָאװ'מ ןעװ ,עטֿפישעג זיא םָאד ,ןעטנעמ
 טלָאװ ,ןפיא ןעטסכַאֿפנײא ץֿפױא ןעשנעמ םעד ןוא טָאג ןעלעטש
 עיניל רעד ןענעװ ,זײרק ַא ןיא עיניל עּבָארג ַא ןענעֿפײצנָא ךיא
 ףיז טגעװעּב ןײלַא רע םורָאװ ,טָאג ןיא םָאד, :טגָאזעג ףיא טלָאװ
 זיא סָאד,---וײרק םעד ןענעװ ןוא ,'געװ ןערָארג ַא  ןיא גיּבײא
 יו ףיא ,יזײרק םוצ ןעֿפילגענ זיא טירשרָאֿפ ןייז םירָאװ ,שנעט
 :רעטנוא ןייק ָאטינ ןענײז רעקלעפ ןופ לרוג ם'ניא זַא ,ןעגָאז טינ
 ףײלנ ןעצנַאגניא ןעלָאז סָאװ ,רעקלעפ ײװצ ןיק .ָאטינ !ןערײש
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 ערערנַא יװ ,מינ טגיל רישרעטנוא רעד רעּבָא ,ךיז ןעשיווצ ןַײז
 ,ףרוד טפיול קלָאפ ַא סָאװ ,זײרק ם'נופ סיורג רעד ןיא ,ןענָאז
 טמענרַאּפ סע סָאװ ,חטש ם'נוֿפ גנוטײרּפשסױא רעד ןיא רערָא
 יענ סאו ;טאג וצ טײקטנעהאנ רעד ןיא טרעײנ ,ררע רעד ףיוא:
 ,המוא יד זיא רעֿפעה ץלַא --- טאנ וצ רעטנעה

 ,טײקטנעהָאנ עגיזָאד יד ןעמיטשעּב וצ םינמיס עסיוועג ןַאהראפ
 טימ ןעריא יד ןעֿפײלגרַאפ ןעבורּפ ריִמָאל םינמיס עניזָאד יד טייל
 ַא ןוֿפ ןעּבעל עֿפילטסײג סָאר זיא ןמיס.טּפיױה רעד ,רעמיור יד
 טאה לארשי זַא ,ןעקרעמעכ ראנ ףיא ליװ וצרעד ענונּב ;קלאפ
 םיא טאה רעּבא רעמיור רעד ,טאג ןיא ןעסעגרַאפ ראנ זײװנעמײצ
 טלאמעג טינ ןאק טרפ םעד ןיא זַא ,ראלק ,טנאקעג טינ לאמנייק
 ,ךײלגרַאֿפ םוש ןייק ןייז

 רענעזעװעג ןײד -- טדערעג רעניטֿפיר רעדָא ,דנײרפ ןײד
 ןַא ,טנָאז --- ןענַאטשרַאפ גיטֿכיר ךיד ּבָאה ךיא בוא --- דניירפ
 ,רעלטסניק ןייק ,ןעטעָאּפ ןײק ןעּבענעגסױרַא טינ ןעּבָאה ןעריא יד
 .ָאמ ןײטשרַאפ "טסניק, רעטנוא לָא'מ ןעװ ,עי ,המחלמ:ירובינ ןייק
 .טסניק ןייק טינ טָאה לארשי זַא ,תמא זיא ,רוטפלוקס ןוא יירעל
 טרעהעג טָאה יז ןעד ;גנורעױדעּב טימ טגָאזעג יז טָאה --- רעל
 יר טריװיטלוק םישורּפ יד ףּפיהל ןעּכָאה עֿפלעװ ,םיקורצ יד וצ
 טשינ רָאט'מ רעּכָא -- ןעמרָאפ עריא עלַא ןיא טיײקנײש וצ עּביל
 .עג ןעװעג ויא טנעה ערעזנוא ןופ טּפַאשרעלצניק זַא ,ןעסעגרַאפ
 רליּב םיש ןײק ןעֿכַאמ טשינ טסלָאז וד, טָאּברַאֿפ םעד ךרוד ןעדנוּב
 סָאװ ײס ,ןעּבױא לעמיה ןיא סָאװ יײס ,טלַאטשעג םוש ןייק ןוא
 םירֿפוס יד ןעשטייט טָאּברַאֿפ ןעגיזָאד םער ,"ןעטנוא דרע רעד ףיוא
 טינ ,ןײמ ןעגיר'הליחתכל ןץ'טימ טינ ףיז גידנענעֿכער טינ ,םיוא
 טיצ ַא זַא ,ןעּבָאה ןעניז ןיא ןעמ ףרַאד וצרעד ןוא ,טיײצ רעד טימ
 ןוא עקיטַא ןיא ,ןעזיוועּב ףיז טָאה (1 םולַארעד ,רערייא ,רעהירֿפ
 .רעּביא ַא טכַאמטנ ןערוניפ עטצינשעג ץלָאה ןופ ענייז טימ טָאה
 - עגיגע ןיא ןוא טנירָאק ןיא זַא ױזַא ,רוטּפלוקס רעד ןיא שינערעק
 ערעײז טימ ןעלוש:טסנוק ןערָאװעג טעדנירגעג םעד קנַאד א ןענייז

 ,עיגאלאטימ רעשיכירג רעד ןיא ראטקעטינוא ןוא ראטפלוקס א -- סולאדעד (1



 --- םילָאטיּפַאק םעד ןוא קיטרָאּפ םעד ,קרעװ-רעטסיימ עטסֿכעה
 ,לארשייינּב יווצ ןעּבָאה ץסולַאדער רָאפ ,ךיא גָאז ,רעהירֿפ טײצ ַא
 םעד טיוּבעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,רעלטסניק יד ,באילהא ןוא לאלצכ
 ,קרעוו ײלרעלַא ןיא המֿפח רעײז רַאפ םש ַא טַאהעג ,דעומ-להוא
 םעד ףױא םיבורּכ יד דלָאג ןעטּפַאלקעג ןוֿפ טֿפַאמעג ןעּבָאה ײז
 .ײז ןעטיירפשסיוא ןעלָאז םיבורּכ יד ןוא, ,ןירָא םעד רעּביא תריּפּכ
 תרוֿפּכ םעד ןעלגילפ יד טימ ןעקערוצ ,ףיוה רעד ןיא ןעלגילפ ערע
 .נַא םער ןעגעקטנַא רענייא ןייז לָאז םיבורּכ יד ןופ רע'מינּפ יד ןוא
 ןעוועג טינ ןענייז םיבורּכ עגיזָאד יד זַא ,ןעגָאז וצ סע טנַאװ רעװ ."ןרעד
 יד ןעוװעג ןענײז יז עקַאט זַא ,ןענעקײל סע ןָאק רעװ 1 ןיישרעדנואוו
 ,ןערָאװעג טֿכַאמעג זיא סע ןעװ ןענייז סָאװ ,סעוטַאטס עטשרע

 נא ןעּבָאה ןעֿכירג יר סָאװ רַאֿפ ,ףיא ײטשרַאֿפ .דניצַא .ָא --
 .ניא ןעװעג זיא םָאװ ,הדוהי ןעפורעגסיוא טָאה -- !טגָאיעגרעּבירַא
 רעד טניײה --- גנוליצרעד סעמַאמ רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעצנַאג
 ,,ןמרעטשוצ םיא סָאה סָאװ ,לבב וצ נָאלק ַא ! ןײלַא  ןורָא

 ,טרעטשוצ ןערָאװעג טינ זיא רע ,טינ םע ּביולג ,הרוהי יי א ---
 -לעהעּב רעכיז ַא ןיא טהור ןוא ןעגנַאנעג ןערָאלרַאֿפ רָאנ זיא רע
 --- גָאט ַא ןעמוק טעװ'ס רעּבָא ,לײה-גרַאּב ַא ןיא ץעגרע שינעמ
 ןוא ,ןעניפעג רעריװ םיא טעוו'מ ןוא --- יאמש ןוא לליה ןעגָאז ױזַא
 ןעצנַאט םיא רַאפ טעװ לארשי ןוא ,טרָא ןייז ףיוא ןעננײרּב קירוצ
 הכיז ןעלעװ עכלעװ ,ענעי ןוא ,ןעטייצ עטלַא יד ןיא יװ ןעגניז ןוא
 רעהירֿפ ןעּבָאה ײז וליפַא ּבױא זיא ,םיבורּכ יד ףיוא ןעקוק וצ ןײז
 ןעלעװ ,(! עורענימ עטצינשעגסיוא ןײּב.דנַאֿפלעה ןוֿפ יד ןהעזעג
 יד רַאפ עּביל ןוא תולעּפתה טימ יז ןענייּב ןעזומ ךיוא ךיז ײז
 ןערָאי רעטרעדנוה טלעמערדעג טָאה סָאװ ,לארשי ןּופ תונואג
 | ,דנַאנַאֿכָאנ

 טעמּכ ןעלַאּפעגנײרַא רעמומ יר זיא תובהלתה רעטציהוצ ריא ןיא
 :עג יז טָאה דניִצַא ,רָאטַארָא ןעטרעטסײנעּב ַא ןופ ןָאט םעד ןיא
 ןעמענפיונוצ ןוא ןעגיהורעּב וצ לעסיּב ַא ךיז ידּכ ,הקספה ַא טֿפַאמ
 .ןעקנַאדעג יד

 : : ,הכאלמ- ןוא טפאשנעסיוו ,טסנוק ןופ ןירעציטש יד ,המכח ןופ ןיטעג יד -- רעמיור יד ייב (ג :
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 תרוהי טָאה -- !עגײמ עמַאמ ,ןיש ױזַא ,טוג ױזַא טזיִּב וד --
 ץוא לליה -- טײקרַאּכקנַאד ןוא תולעּפתה לופ ןעֿפרעגּפָא ךיז

 'ףיפ ףיא ליֿפ דניצַא ,םדערעג טינ רעסעּב ףיוא ןעטלָאװ יאמש
 ,לארשי ןיפ ןוז רע'תמא ַא יװ רעדיוװ

 ---לעֿפײמש ַא טימ טגָאזעג רעטומ יד טָאה ! רענַײא ףנוח וד ---
 ןוֿפ טרעהעג ּבָאה ףיא םָאװ ,סָאד רעּביא רָאנ ךָאד רזח ףיא

 ןוא םיא ןעשיװצ חוּכיװ ַא ףױא ןעװעג ןיִּב ךיא תעשּב ,ץללה

 | | ,טסיפָאס ןעשימיור ַא

 . ציא ,רעטרעװ יד ןיפ המשנ יד ,טײקגיצרַאה יד רעּבָא ,עי --

 ,ענעגיא ַא ענײד
 :ןעּבױהעגנָא רעדיװ יז טָאה הדמתה ןוא טסנרע םעיײנ טימ

 :ּבָאה ךיא ,עי ? טלעטשענּפָא ,סע טסייה ,ךיז ףיא ּכָאה ואוו .--

 םרעטסיימ יד םלַא ןעמירעּב ךיז ןענָאק ןעדיא יד זַא ,ןעויװרעד
 "רערליּב ןעצינש ןופ חמכח יד רעּבָא ,סעוטַאטס עטשרע יד ןופ

 יא ללֿפּב טסנוק יד יװ טקנוּפ ,טסנוק עגיצנייא יד טינ ףָאד זיא

 ןעשנעמ עסיורג יד ,ןעשנעמ עסיורג רַאֿפ דלעֿפ עגיצנייא סָאד טינ

 עג וײװסעּפורג ןעזײרּפש ײז יװ ,רָאפ גידנעטש רימ ךיא לעטש

 ןיא ,םירצמ יד ןעטרָאד ,רעדניא יד ָאד :תומוא יד םיול ש'רדס

 -ַאלֿפ'ס ,תורּפוש יד ןעלַאש םע  רושא:ינּב יד עפורג רעטירד רעד

 - רועיש ַא ןהָא תורוד ןעזײרּפש ןעטײז יד יּב ןוא ,םענָאפ יד ןרעט

 םעד ! ײטש, :ײרשעג ַא טיג קערג רעד .ס'טרו:רשּב ע'טושּפ ןופ

 רעמױר רער רעֶּבָא "?ץַאלּפ רעטשרע רער טרעהעג רענעלעה

 רצ טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,ץַאלּפ רער ונײװש, :פָא טרעֿפטנע

 ּבכױטש םעד יװ ױזַא ךייַא ןעּבָאה רימ ;רערעזנוא טציא זיא ,ריד

 ,הנחמ רעצנַאג רעד רעּביא ןוא "!זנוא רעטניה ןעזָאלעג געװ ןוֿפ

 ףיז סיג ,ןײרַא טֿפניקוצ רעטסטײװ רעד ןיא זיּכ ןָא םינומדק ןוֿפ

 רע זַא ,רָאנ ןעסײװ רערעּפמַא יד ןעכלעו ןוֿפ ,טכיל גיּבײא ַא

 טֿיל סָאד זיא סָאר --- םיוארָאּפ רעטײװ ןּוא רעמײװ ץלַא ײז טריֿפ

 - ןעגױָאד ם'נופ רענערט יד ןענײז עשז-רעוװ !גנוקעלּפטנַא רער ןוֿפ

 עטלַא סָאד ,ָא וטָאג ןוֿפ קלָאֿפ טלייװרעדסיוא סָאד ,רימ ?טכיל

 -ָאר םייּב ןעסילֿפ וצ רעקרַאטש ןָא טּבײה סָאד יװ !טולּב עשידיא

 !קלָאּפ רעזנוא ןעמ טנָאקרעד טֿפיל ןעגיזָאד םעד ןָא !קנַאדעג ןעגיז -
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 טָאג ןופ רעניד יד ,תֹובָא ערעזנוא ןייז ןעלָאז טשנעּבעג לָאמ יירר
 רעד ןופ סרעריֿפ יד ןענײז רימ !דנוּב םעד ןוֿפ רעטיה יד ןוא
 זיא ןעטרָאד !ריתע םעד ןיא ײס רבע םעד ןיא יײס ,טייהשנעמ
 וליֿפַא ןייז רעמיור רעדעי געמ ןיא ,הרוהי ןיײמ ,ץַאלּפ ןײד ףיוא
 ,טרָא ןעניזָאד םעד ןעטערטּפָא טינ םיא וטסלָאז ,רַאזעצ

 ,טלעסיירטעגפיוא ףיט ןעװעג זיא הדוהי
 ?םיֹוא רע טָאה -- ! עמַאמ ,ףיד טעּב ףיא ,ףױא טינ רעה --

 יװ ,קיומ עשילמיה יװ רימ ןעגנילק רעטרעװ ענַײד --- ןעֿפורעג
 יד ןוא האיבנה םירמ העז ךיא ,ףיז טֿכַאד רימ ,ןעגנַאזעג-ןוחציג
 | ןריא םורַא ןעגניז ןוא ןעצנַאט סָאװ ,ןעיורפ

 םעד ןיא ןעגָארטרעּבירַא ךיז טסנָאק וד ּבױא ,ןוז ןײמ ,טוג ---
 רנַאר םיּב סנעטײװ רעד ןוֿפ ןעלעטש ךיז רימָאל ָאט ,ןײרַא רבע
 לארשי קלָאפ ןופ עטסטליײװרעדסוא יד יװ ,ןהעזוצ ןוא געװ ןוֿפ
 ,תֹובָא יד טשרעוצ :;ךיז ײז ןרעטנעהענרעד טָא- ,ײּברַאפ ןעהיצ
 רעה ףיא ,ךיז טֿכַאד רימ ,םיטבש יד ןופ עטסטלע יד ךָאנרעד
 ,ףָאש ערעײז ןופ ןעקעמ סָאד ןוא ןעלמעק ערעיײז ןופ ןעגנילק סָאד
 .נַא יר ןעשיווצ ןעטימ ןיא ,ןײלַא רענײא ןעטרָאד טײג עשז רעװ
 זיא ענייז טֿפַארק יד ןוא רָאלק גיוא ןייז זיא ךָאד --- ןקז ַא ? ערעד
 !םינּפ לא סינּפ תואבצ רַאה םעד ןהעזרעד טָאה רע ,ןעכָארּבעג טינ
 --איבנ ַא ,רעּבעגצעזעג ַא ,רָאטַארָא ַא ,טעָאּפ ַא ,המחלמ-רוּביג ַא
 .ןעגרָאמ יד יװ טלַארטש הלודג ןײז 1 טינ ןעכײלג ןייק ףיז וצ טָאה
 :רע ם'נוֿפ ץנַאלג רעד וליּפַא טלעקנוטרַאפ טרעו ןייש ןיז ןיא ,ןוז
 .רעד ,םיטפוש יד ןעײג םיא ךָאנ ! רַאזעצ ןעטסלעדייא ןוא ןעטש
 יד ןוֿפ ררושמ ַא ,המחלמ ןיא דלעה ַא -- ישי.ןּב ; םיֿפלמ יד ךָאנ
 .ילק ,רענייז ןוז רעד ךָאנרעד .ןעגנַאזעג-םיליהּת עטסֿפילּברעטשמוא
 .עּב :טלעװ רעד ןיא ןעגיניק ערעדנַא עלַא ןופ רעכײר ןוא רעג
 עטסטסיװ עטסשייװ יד ןיִא טעטש גידנעיוּב ,תוירּבדמ גידנרעקלעפ
 מָאג רַאה רעד ואוו ,םילשורי ןָא ןעסעגרַאֿפ טינ רֶע טָאה ,רעטרע
 רעפימ גיב ,ררע רעד ףיוא ןעניואװ וצ טלײװרעדסױא ךיז טָאה
 עטשרע יד ןעניײז --- טציא ןעמיק סָאװ ,יד !ןוז ןײמ ,ּפָאק םעד ןײַא
 רעד ןיא טדנעװעג זיא םינּפ רעײז !עטצעל יד ןוא טרַא רעײז ןיא
 רעײז ,לעמיה ןופ עמיטש ַא ןעמענרַאֿפ ןעטלָאװ ײז ףײלג ,ףיוה
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 םײנ םישוּבלמ ערעײז ןופ ,רעצ ןוא םיורט לופ ןעװעג זיא ןעּבעל

 ,ײז רַאֿפ ּבױטש ןיא ךיז קֹוּב ,ןעלײה ןופ ןוא םירבק ןוֿפ יװ חירַא

 ןעּבָאה ײז ,רעניד ןוא םיחולש םטָאנ ןעװעג ןענײז ײז !ןוז ןיימ

 ןופ דליּב סָאר ןהעועג ןעּבָאה ײז ,ןײרַא לעמיה ןיא טקוקעגנײרַא

 םײצ יד ,תואובנ ערעײז ןעּבירשרַאֿפ ןעּבָאה ײז ןוא ;טֿפנוקוצ רעד

 ןעגעלֿפ םיֿכלמ ,ןעשינעהעז ערעײז ןופ טייק'תמא יד ןעזײװעּב לָאז

 - -יצעג ןעּבָאה רעקלעֿפ יר ןוא ,ןעניישרע רעײז ײּב ןערעװ ךיילּב-

 טלעװ רעד ןופ תורוסי יד ,לוק רעײז ןופ גנַאלק םעד רַאּפ טרעט

 הכרּב ןעגָארטעג יז ןעּבָאה טנַאה רעײז ןיא ,טגלָאֿפעג ײז ןעּבָאה

 !רעניד ןייז עשילא ןוא יּשיּתח וחילא זיא טָא --- העז ,ףָארטש ןוא

 ,םיא ףיוא ןוא ,והיקליח ןופ ןוז ןעגירעיורש םעד ףיוא .קוק ַא ביג

 7 . ,רבּכ ףיט םעד ײּב תונויזחה.לעּב םעד

 ןיא טגעװעּב גיטסַאה טײצ עצנַאג יד ףיז טָאה רעּֿכָאּפ רעד

 ליטש ןוא שזָאלעגּפָארַא םיא יז טָאה דניצַא ;טנַאה םרעטומ רעד

 0 ןעּבעגעג גערפ ַא

 ?הרוהי ןיימ ,דימ טסיּב וד ---
 םעיינ ַא טרעהעג ּבָאה ךיא -- טרעּפטנעעג רע טָאה --- ןיינ --

 | ,לארשי רובּכל גנַאזעג-ּביול

 .ומ יד טָאה ,הנװּכ ערעדנוזעּב ריא גיוא ןופ גידנעזָאלּפָא טינ

 | | :ןעּבױהעגנָא רעריוװ רעט

 - ךיא בָאה ,טנָאקעג ּבָאה ףיא םײװ יװ ,הרוחי רערעײט ןַײמ --

 :קלָאפ רעזנוא ןופ םילודג יד טריפעגײּברַאפ ןעניוא ענײד רַאֿפ

 ןֹוא םיררושמ יד ,המחלמ-ירוּבינ יד ,סרעּבעגצעזעג יד ,תובָא יד

 לעטש ,םיור ןופ ןעדלעה יד ןעמענ דניצַא רימָאל ,םיאיבנ יד

 ריוד --- םויניװקרַאט ַא ןעגעקטנַא ,וניּבר השמ ---רַאזעצ ַא ןעגעקטנַא

 ?עקטנַא ,םיאנומשח יד ןוֿפ םענייא --- ןעלוס ַא ןעגעקטנַא ,ךלמה

 - ןוימיד ןײק רָאג ךָאד זיא'ס --- ,ףלמה המלש --- ן'סוטסוגװַא ןעג

 יד ןעשיװצ עטסערג עגיזָאד יד ,םיאיבנ יד ןענעקטנַא טגייה !טינ

 ,ןעלעטשוצקעװַא ןעמעװ ָאטינ רָאג וליֿפַא זיא ,םילורג

 - רעּביא טשטילגעגברור ךיז טָאה לוטיּב ןוא קזוח ןופ לעֿפײמש ַא

 | | ,םינּפ ריא

 .רער ףיז ּבָאה ףיא רָאנ -- ןײלגרַאֿפ םעד לחומ רימ 'ײז --
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 םירעדעג יד ןיא טֿפנוקוצ יד ןעשרָאֿפ סָאװ ,ןערונװַא יד ןָא טנָאמ
 ןופ (!ןעדיא יד רַאּפ ץסוילוי יַאק --- הרתמ ןענײז ײז יװ ,ןעּבױט ןופ
 טציז רע יװ ,ןץאיבנה והילא --- לידבהל לָאמ ט נעזיוט ןוא ,ץרעמ
 רַאּפ ן'באחא טנרָאװ ןוא ןורמוש ןייק געוװ ן'פיוא סָאװ ,גרַאּב .ץֿפױא
 ,,,טֿפנוקוצ ןײד ףייש זיא סָאװ ןוא ,,,ןרָאצמירג טטָאנ

 טינ טימ ,םַאוגנַאל טרערעגסױרַא יז טָאה רעטרעװ עטצעל יד
 | ,םיטש רערעֿכיז ןייק

 טָאג ןעניד וטסלָאז ,ןוז ןיימ ,טפניקוצ ןַײד לייש זיא סָאװ ---
 םהרבַא רַאּפ ,םיױר טינ ןוא ,לארשי ןוֿפ טָאנ םעד ,רַאה םעד
 טָאג ןעניר יװ ,רובּכ רעדנַא ןײק .ָאטינ זיא לעקינײא ַא ס'ֹוניבָא
 | ,דובּכ רעֿפױה ַא ןיא סָאד ןוא ,רַאה םעד

 ,טגערפעג הרוהי טָאה -- ?ןערעװ ךיא געמ רעגירק ַא ןוא ,ונ ---
 רַאה רעד -- טָאג וניּבר השמ ךָאד טפור טָא ?טינ סָאװרַאּפ ---

 ר | ,תואבצ ןֿפ
 .ךַאד ן'פיוא ררח:םירוט ם'ניא טשרעהעג טָאה טיײקליטש עגנַאל ַא
 --- טגָאועג ףילרנע יז טָאה -- םער ףיוא ריד שטנעּב ףיא ---

 ,טימרעד טָאג ןעניד וצ ידּכ רָאנ ןעגָארט וטספרַאד רעװעג רעּבָא
 | ,רסיק םעד --- טינ

 יָאװעג זיא רע ,וצרער ןעװעג םיּכסמ הדוהי טָאה החמיש טימ
 ףיז טָאה רעטומ יד ,ןעֿפָאלשעגניַא ףילעמַאּפ ןיא ןוא דימ ןער
 -עגוצ ,ּפָאק ןרעטנוא ןעשיק ַא םיא טגיײלעגרעטנוא ,ןעּביוהעגפיוא
 זיא ןוא ןעּבעגעג שוק ַא ךילטרעצ ,ערדלָאק ַא טימ םיא טקער
 ,ןעגנַאגעגסױרא

= 

 בוט-םוי ןעוארפ ןעגעלפ רעמױר יד ןעװ ,שדוח ןעטימ רעד -- ןעדיא (
 : ,ןרעטיֿפוי  דּבמִל
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 .סקעז לעטיּפאק

 ,סוטארג סוירעלאוו טימ קילגמוא סאד

 - ןענַאטשעג ןייש ןוז יד זיא ,טּפַאֿפעגּפױא ךיז טָאה הריהי זַא
 ןוא ןיה ןעגױלֿפעג ןיװ'תונחמ ןענײז ןעּבױט יד ,גרעּב יד רעּביא

 טרירעמעש רעּכליז יװ ןעּגָאה ןרערעפ עסייװ ערעײז ןוא ,קירוצ !
 ןעּבײהרעד ךיז טָאה טיז-חרזמ:םורד ןיא ,ןוז רעד ןופ ןייש ןיא
 רעכילרעה רעד ןיא דלָאג ןייז טימ גידנעצנַאלג ,שדקמה-תיּב רעד
 .ענ קילּב ןייא רָאנ טָאה הריהי ,לעמיח:ןעגרָאמירֿפ ם'נופ טײקױלּכ
 ,ןַאװיד סנעסופוצ ,דליּב ןעטנָאקעּב-טוג םיא ןעגיזָאד םעד טקנײש
 רָאי ןהעצפופ םיוק ,לעדײמ ַא ןעסעזעג ןיא ,םיא ןעּבעל טרַאה
 .מָאקַא ןוא ריל ַא ןעגנוזעג םיטש רעֿפילּגיל ַא טימ טָאה יז ;טלַא
 ףיוא טהורעג טָאה סָאװ ,עפרַאה ןיִמ ַא ףיוא גנַאזעג ריא טרינַאּפ
 ,ריל ריא וצ טרעהענוצ םַאזקרעמפיוא ךיז טָאה הדוהי ,הינק עריא

 ןָא רמזיילּכ םָאד טנײלעגּפָא יז טָאה ,טגירנעעג טָאה יז זַא
 ץהרוהי טקיקעגנָא ןוא סייש ן'פיוא טנעה יד טזָאלעגּפָארַא ,טייז ַא
 ,ןערײר ןעּבײהנָא לָאז רע ,גידנעטרַאװ .יװ

 גנַאנ ןײא רַאּפ ןוא רעטנעהענ לעסיּב ַא ןעטֿפַארמעּב יז רימָאל
 ,ללכּב ריח עילימַאֿפ רעד טימ רענעַײל םעד ןענָאקעּב ךיוא

 .רער ןענָאזרעּפ ףס ַא ןעּבָאה ץסודרוה ןוֿפ עציטש רעד קנַאד ַא
 / .ָאה םידיגנ עגיזָאד יר ּבױא ןוא ,תורישע ערעייהעגמוא וצ טכײרג
 טּפיוהרעד ,סעילימַאפ עגיר'סחוימ ןוֿפ טמַאטשעג וצרעד ךָאנ ןעּב
 רע'מילשורי ןופ םש םעד ןעמוקעּב ײז ןעגעלֿפ ,הרוהי טבש ןופ

54 



 טֿפַאשרַאפ ײז טָאה סָאװ ,גנונעבייצסיוא ַא ןעוועג זיא סָאד ןםיאישנ:
 ?ףרד ןוא ,טײלסדנַאל עכילקילג רעגינַײװ יד ןעשיוװצ דיכּכִה-תאריי
 ןעמוקעגסיױא זיא ײז ןעמעװ טימ ,,רענידנעצעג יד ןעשיווצ ץץרא

 ,אשמו-עגמ ןעֿכילטֿפַאשלעזעג ַא רערָא ןעֿפילטֿפעשעג ַא ןעּבָאה וצי

 :ײק ,רעטָאפ ם'הרוהי טרעהעג ףייא טָאה ם'לומ-רּב עניזָאר יד וצ
 ,ןעּבעל ןעטַאװירּפ ןיא יײס ,רע יװ בישח ַאזַא ןעװענ טינ זיא רענ |

 ,ריא רענעטיהענּפָא רהעז ,רע גיטֿכרָאֿפסטָאנ ַא  ,םינינע:ללּכ ןיא ייס
 ןיא ײס םודרוה גיניק םעד טנירעג ףילרע ןוא ײרט ךָאד רע טָאה:
 יא ,תעד-רּב ַא ןוא שנעמיּפָאק ַא ,רמערפ רער ןיא ײס ,םייה רעד
 ,םיור ןײק ץתוחילש עניטכיװ טימ ןערָאװעג טקישעג לָאמטֿפָא רע
 רסיק ם'נוֿפ טײקמַאוקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןעגיוצעג טָאה רע ואוו
 זיוה ןייז ןיא ,טפַאשדנײרֿפ ןיא דסח ןייז ןענואועג ןוא םוטסיגװַא
 .רוּפ --- תונּתמ ענייש ץנַאג ןעניפעג טנָאקעג רעּבירער ןעמ טָאה
 ץלַא --- תוסוּב ענערלָאג ,ןײּברנַאֿפלעה ןוֿפ ןעלוטש ,סעגָאמ ענרופ
 ,םער ןיא ןענַאטשעּב ןיא טרעװטּפױה רעײז סָאװ ,םיצֿפח עכלעזַא
 ענײרובּכּב סלַא ,טנַאה ם'רסיק ם'נוֿפ ןעמוקעּב ײז טָאה רע סָאװ
 ,רסח ס'רסיק ןוֿפ םנעֿפײצ

 ןײז רעּבָא ,רשוע רעסורג ַא ןעװעג ףילטנײװעג זיא שנעמ ַאזַא =
 ןעקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג טשינ ןֿפוא םשּב רע טָאה תורישע םיורג
 .עי וַא ,טרערָאּפעג טָאה סָאװ ,ןיד םעד ,ןײלַא רסח ם'רסיק םער
 :ענ םיקמ רע טָאה ,טֿפעשעג ןיא'ס ןעבלעוו ַא ןעּבָאה זימ רערעד
 ןןעטפעשעג ףס ַא טַאהעג טָאה רע :ףרַאד'מ יװ רעמ ךָאנ ןעוו
 יד ףיוא ןוא ןעלָאט יד ןיא ןעּכָאה סָאװ ,רעֿכַאטסַאּפ עליֿפ ַא רַאפ
 זיא ,ןעטּפַאשטרעה יד טרעטיֿפעג ןײרַא ןונבל ןיא טײװ זיּב גרעּב
 רנַאל ןיא ףיט ןוא טעטש-םי יד ןיא ;רעּבעגטױרּב רעד ןעװעג רע
 םיא ןענעלפ ןעפיש ענייז ,רעזײה:סלעדנַאה טעדנירגעג רע טָאהי
 ;ֿפײר יד ןעניֿפעג ךיז ןעּבָאה'ס ואוו ,עינַאּפש ןופ רעּבליז ןעגנײרּב
 ײװצ ןוא ,טלעװ רעטנַאקעּב טלָאמער רער ןיא ןעּבורג:רעּבליז עטס
 :חרזמ ןופ ןערעקמוא ךיז ןענַאװַארַאק ענייז ןעגעלפ רָאי ַא לָאמ
 ,םימשּב ןוא סנעריײז טימ ןערָאלעּכ ךײר ,דנַאל-

 ,הנומא רעשיריא רעטלַא רעד ןָא טסעפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע
 :עג ןעטלעז טָאה ןוא תווצימ יד ןוא םיניד יד טיהענּפָא .גניידטש-
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 ..עג ןיא רע ,שרקימה:תיּב ןיא ןוא לוש ןיא טָאטש ןיײז ףיוא טלעפ
 א טַאהעג טָאה ןוא םירֿפס עגילייח יד ןיא טנעװַאהעּב םונ ןעװ
 -רעד ,םימֿכח-ידימלת ןוא םיאנת יד םימ ןעגנײרּברַאֿפ וצ חור:תחנ
 ----ןעגָאז ןָאק ןעמ ,ץרא-ףרד טליפעג רע טָאה ץלליה רַאֿפ טּפיײה
 ןײק ןעװעג םיג ףױא רעּבָא רע ןיא ײּברעד ,רובּכה.תארי טעמּכ
 עלַא ןיֿפ ערמערֿפ ןעגנַאֿפטנַא רע טגעלֿפ ףילדנײרפטסַאנ ,יאנק
 -לישעּב וליֿפַא םיא ןעּבָאה םישורּפ יד םיקדקדמ יד ןוא תונידמ
 ,םינורמוש ןעסעזענ לָאמ ןײא טינ ןענייז שיט ןײז ײּב זַא ,טניד
 רשּפא םיא ןופ םלעװ יד טלָאװ ,רענידנעצעג ַא ןעועג רע טלָאװ
 רע רעּבָא ;סיקיטַא םודרוה ןוֿפ טנערוקנָאק ַא ןעגעװ יװ טרעהעג

 -ריפיס רעזנוא רַאפ ןהעצ רָאי ַא טימ זיא ןוא ידוהי ַא ןעװעג זיא
 טנײװעּב ןוא ןערָאי עטסעּב יד ןיא ,םי ן'פיוא ןעמוקעגמוא השעמה
 | ,הרוהי ץנַאנ ןופ ןערָאװעג

 :טנַאקעּב ןיוש רימ ןענייז החּפשמ ןייז ןופ ןעשנעמ ײװצ טימ
 .רעּביא םיא ךָאנ זיא םעררעסיוא ,ןוז ן'טימ ןוא הנמלַא .רעד טימ
 'ײז ןעּכָאה רימ סָאװ ,לעדַײמ עגנוי סָאד -- רעטֿפָאט ַא ןעּבילּבעג
 ,טנעםופוצ סרעדורּכ ריא ײּב גידנעגניז ןעּפָארטעג

  ןעטָארענ רהעז ןעװעג זיא יז ןיא הצריּת ןעפורעג יז טָאה'מ-
 .יא רעניּבלעזרער ,םירביא עגיסעמלעגער עניּבלעזיר ;רערורּב ןיא
 ןיפ ןח םעד ףרוד טרעדלימעג רָאנ ,רערורּב טייּב יװ פיש רעשיד
 ,קורדסיוא ןוא דלושמוא רעשידניק

 'ריא טָאה םײד רעד ןיא ןעּבעל ם'נופ טײקטרעדנוזענּפָא יד
 ײז סָאװ ,גנודײלק עטכײל יד טּביױלרע ,טײצ:ןעגרָאמהירּפ ,דניצַא
 . פֿפער ץֿפױא טעיליּפשרַאפ ,לערמעה ןיד ַא ,ךיז ףיוא טַאהעג טָאה
 ןעקַאנ ןוא טסורּב ףיוא ןעלַאֿפעגּפָארַא ײרפ ריא זיא ,לעסקַא ןעט
 פָאה לעטרַאג ַא ,טנעה יד ןוא זלַאה םעד טעקַאנ ןעזָאלעג ןיא
 ,רײלק ריא ןופ ןעּבלַאּפא יד ןעדנעל יד ףיוא ןעטלַאהענפיונוצ טסעפ
 -ץפ עלעּבײה ַא {גירװע'נח ןוא ךַאֿפנײא ןעװעג יז זיא טמַאקרַאֿפ
 -לעז ם'נופ ףוט טֿפײרטשענ ַא םעד ףיוא ןוא דײז-רוּפרוּפ רע'רוצ
 --םיוא ןערלַאפ עטֿפײל ןיא ,ןעטֿפָאהעגםױא ןייש רהעז ,ףָאטש ןעניּב
 ךיא עלעּבײה ץיּפש ןופ ןעלעפעק םעניש םערד םורַא ןעדנוּבעג
 --- רעגניֿפ יד ףיוא ןעגָארמעג טָאה יז ,עלעזנערפ ַא ןעגנַאהעגּפָארַא
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 יד ןוא טגעה יד ףיוא ,ךעלנניריוא --- ןרעיוא יד ןיא ,ףעלרעגניפ
 ,רנַאּב ןעדלָאנ ַא ,דלָאגניג םענײר ןופ ץלַא ןעטעלפַארנ טיֿפ
 .רעגנייה ענלרעפ ןוא ףעלעטײק ענײֿפ טימ טריצרַאּפ ןעמלעז רָאג
 ,ולַאה ריא ןעמינעגמורַא טָאה ,ףעל
 ןעועג ריא ײּב ןעניז רעגניפ ןעציּפש יד ןוא ןעגיוא יד רעטנוא |
 ץרעּביא ןעזָאלע גּפָארַא ּפעצ עגנַאל ײװצ ןיא זיא רָאה יד ,טּברַאֿפעג
 .ּפָארַא ףױ טָאה רעױא םײּב עמַאס קַאֹּב רעדעי ףוא ןוא ןעקור
 עקײל טנָאקעג טשינ טָאה'מ ,מרָאװ ןיא טימ ,ןעקָאל ַא טזָאלעג
 ,טײקנײש ןוא עיצַארג ,ןח ריא ןיא ןענ

 .םיוא רערורּב רער טָאה --- !ןײש רהעז ,הצריּת ,ןײש רהעז ---
 ,חולעּפתה טימ ןעפורעג

 ,טגערֿפעג יז טָאה --- ?וטסניימ דיל סָאד -- |
 ,רענעט עשיכירג טָאה ריל סָאד ,ןירעגניז יד ףיוא ןוא --- עי --

 | !םע וטסנָאק ןענַאװ ןופ
 שרוח ַא טימ זיא סָאװ ,קערג םעד אמּתסמ ךָאד טסקנײדעג --

 +עג לָאמַא טָאה רע ,טגָאז'מ ,רעטַאעט ןיא ןעטָארטעגסױרַא קירוצ
 רע ,הימולש רעטסעוװש ןייז רַאֿפ .ןוא- םודרוה גיניק ן'רַאֿפ ןעננוז
 רעטַאעט ןיא תעשּב ,ןערָאטַאירַאלג יד ךָאנ ןעטָארטעגסױרַא זיא
 ןעטשרע םײּב רעּבָא ,שער רעבילקערש ַא טשרעהעג ךָאנ טָאה
 ּבָאה ךיא ןַא ,לימש ױזַא ןערָאװעג ףײלג זיא םיטש ןייז ןוֿפ גנַאלק
 סָאװ ךיז ךיא ּבָאה םיא ןופ ,טרָאװ םֿפילטיא ןײטשרַאֿפ טנָאקעג
 ,ריל סָאד טנרעלעגסיוא

 ?שיכירג ףױא ןעגנוזעג רעּבָא םע ךָאר טָאה רע --

 ,שרוק-ןושל ףיוא סע גניז ףיא ןוא *--
 !לרעטסעװש ןיימ טימ ןעמענרעּביא ךיז געמ ךיא .,,,!רָאג ױזַא --

 ?רעריל ענײש עֿפלעזַא ךָאנ וטסנָאפ
 טָאה הרמע ,ןעזָאל טציא סע רימָאל רעּבָא ,ףס ַא ,ףס ַא ָא --

 .נָא םעד ןעגנײרּבסױרַא ריד טעװ יז זַא ,ןענָאז ריד טקישעג ףימ =
 וד זַא ,טנײמ יז ,ןעטנוא ןײנּפָארַא טינ טסּפרַאד וד ,רעהַא ןעסייפ
 סעּפע ןעֿפָארטעג ןעטֿפענ ךיז טָאה ריד טימ זַא ,טנוזעג טינ טסיּב
 ,רימ לײצרעד ?ריד טימ ןעװעג סע זיא סָאװ ,ףַאז עכילקערש ַא
 ןוֿפ תואוֿפר יד .ןעק יז ,ןעליהסיוא ףיד ן'הרמע ןעפלעה ףיא לעװ
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 ןיא ,ןעּפלָאהעג טינ םענייק לָאמנײק ךָאנ ןעּבָאה יז רָאנ ,םירצמ

 ,.סָאװ ,תולוגס עשיּבַאְרַא המזוג ַא עקַאט רעּבָא ּבָאה
 הריהי  ריא זיא --- ,עשירצמ יד יװ רעגינײװ ךָאנ ןעגיוט --

 .,ֿפָאק ץטימ גירנעלקָאש ריר יד ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא

 :נָא ןוא ןעפורעגּפָא ךיז יז טָאה -- טוג ,ונ ?וטסניימ ױזַא ---
 ריד רַאפ ףיא ּכָאה --- רעױא ןעקניל םייּב ן'קסע ךיז ןעּבױהעג
 ַא סָאװ ,עימק ַא -- רערעביז ןוא רעסעּב ףס ַא ןיא סָאװ ,סעּפע

 רָאי ליפיוו טימ ןיוש סײװ רעװ --- לָאמַא טָאה רעינַאמ רעשיסרעּפ

 יר ,טסהעז ,סערײזרעטלע ערעזנוא ןופ םענײא ןעּבעגעג --- קירוצ
 ,ןעּבירעגּפָא ןעצנַאגניא טעמּכ ןיוש ןיא טפירשפיוא

 ןעמונעג סע טָאה רע ,לעגניריוא ַא טגנַאלרעד םיא טָאה יז ןוא
 ,קירוצ ןעּבעגעגּפָא ריא לעֿבײמש ַא טימ ןוא טכַארטעּב

 ,הצרית ,ןעּברַאטש םייּב ןעטלַאהעג וליִפַא טלָאװ ךיא ןעװ ---

 ןעֿכַאז עֿכלעזַא .טצונעּב טינ ףושיּכ ןעגיזָאד ץטימ ךיז ףיא טלָאװ

 ,לארשי ןופ רערניק עניּביױלג יר רַאֿפ רניז ַא ןוא הרז-הרובע זיא

 .ןָא טינ לָאמנײק רעמ םע וט ןוא וצ סע םענ
 רעזנוא -- ןעֿפורעגּפָ ףיז יז טָאה --- ?רָאג וטסגָאז ,דניז ַא ---

 ,ןעּבעל ץנַאג ַא לעגניריוא סָאד ןעגָארטעג טָאה רעטומ .םרעטָאּפ

 יװ רעמ רשֿפא טימרעד טלייהעגסיוא טָאה ןוא ,חּבש םוא וליפא

 ,,,םיאלוח ירד
 ,תועימק ןיא טינ ּביױלג ףיא ---
 ,םיא טקוקעגנָא טשודיחרַאפ קרַאטש טָאה יז
 ?טגָאזעג הרמע טלָאװ סָאװ ---
 ,םירצמ ןעװעג ןענייז ןרעטלע ס'הרמע ---
 יה ?לאילמג ןוא ---

 טַֿארטעגסױא ! ןעּבָאה סָאד -- תועימק זַא ,טגָאז לאילמג =

 ,םיסריקיּפַא ןוא רענידנעצעג
 טָאה יז סָאװ ,גניר ןֿפױא ןָאטעג קוק ַא רעֿכיז טינ טָאה הצריּת

 ,ןעטלַאהעג
 | ?ןָאט טימרעד ףיא לָאז סָאװ ןיא --

 ,ןיש ףיד .טֿכַאמ'ס ,ריד טסַאּפ סע ,לרעטסעװש ,סע גָארט --

 ,ןיש נונעג ףיוא ױזַא טסיּב וד םגוא
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 רעד ןיא ,רעױא ןיא ןָאשעגנײרַא רעדיװ סע יז טָאה ןערירֿפיצ
 - ץַאט ַא ףיוא ןענָארטעגנײרַא ןוא ררח ןיא ןײרַא הרמע זיא עגר
 ,ךוטנַאה ַא ןוא רעסַאװ סַאֿפטנַאה ַא

 ײּב טָאה ןעשַאװ סָאד ןוא םישורּפ יד ןופ ןעועג טינ זיא הדוהי
 הצריּת טָאה ,ןעגנַאגענסױרַא יא הרמע זַא ,טרעיורעג גנַאל טִינ םיא
 .רער טײצ וצ םײצ ןופ ,רָאה יד ןעֿפַאמ טכערוצ ןעּבױהעגנָא םיא
 ץטיול טָאה יז סָאװ) עלעגיּפש ןעלַאטעמ ןיילק ַא םיא גידנעגנַאל
 רע ירּכ ,(לעטרַאנ ץֿפױא ןעגָארטעג ןעיורפ עשיריא יד ןופ גהנימ
 ,טמַאקרַאפ םיא טָאה יז ןייש יװ ,ןהעז לָאז

 .-- ןעפורעגּפָא גנולצולּפ ךיז רע טָאה --- הצריּת ,טסיװ וד --
 ,קעװַא ךָאד רָאפ ףיא

 ,ןעזָאלעגּפָארַא טנעה יד שזַא ריא ךיז ןעּכָאה שודיח םיורג רַאפ
 ?סָאװ וצ ?ןיהואװ ?ןעװ ?קעװַא טסרָאֿפ וד ---
 ,טֿפַאלעגרעדנַאניפ ךיז טָאה רע
 וטסיּב וד עלעריײמ עװַאקיצ ַא רַא'ס !לָאמַא רַאפ תוישק ירד --
 .לע ,טסײװ וד --- :טסנרע ןערָאװעג רעדיװ רע יא ךיילג רעּבָא

 ויא'ם .ןעֿכלעװ ַא וצ ףז ןעמענ בייוחמ ןיוש יא ןיּב ןיד:יּפ
 םעד ןיא רימ טָאה ,םולשה-וילע ,רעטָאפ רעטונג רעזנוא ,תילכת
 ףיוא ךימ טסלָאװ וד וליִּפַא ,ליּפשייּב עטסעּב סָאד ןעּבעגעג טרפ
 םיײלפ ןייז ןופ טֿפורֿפ יד ט'רטּפ עג טלָאװ ףיא ןעװ .,ןעטֿכַארַאפי
 ,םיור ןייק רָאֿפ ףיא ,סַאּפ-ןוא-טסוּפ גידנעײגמורַא ,ןעסיוו ןוא

 ןערָאֿפטימ ריד טימ לעװ ךיא ,ךֵא ---
 זַא ,ןעּברַאטש טעװ יז .ןעמַאמ רעד טימ ןעּבײלּב טזימ וד ---

 ,ןעזָאלרַאּפ יז ןעלעוװ ערייּב  רימ
 ,םינַּפ ריא ןוֿפ ןעדנואוושרַאפ זיא רײרֿפ עצנַאנ יד

 וטסלָאז סָאװ וצ רעּבָא -- ,טצפיזעג יז טָאה --- !עי ,עי --
 .צץלַא ןענרעלסיוא םילשורי ןיא ָאד טינ ןעד טסגָאק ?ןערָאֿפקעװַא
 ?ןעסיװ ףרַאד רחוס ַא סָאװ ,גניד

 טינ ןוז רעד זיא ןיד יּפ.לע ,רחוס ןיק ןײז טינרָאג לי ףיא ---
 ,גנוגיטפעשעּב םנעטַאט םער אקווד ןעּבײלקוצסױא בייוחמ

 ?ןערעװ וטסליװ עשז סָאװ זיא --
 ,ץלָאטש ןימ ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה !טַאדלָאס ַא --
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 ןַעֿפָאלרַאפ ןערערמ טימ ןענײז ןעגיוא ס'הצרית
 ,ןענע'גרה ףיד טעװ'מ ---
 םינ רעֶּבָא ,אלימ ןיא ,טָאג ןוֿפ ןײז טרעשעּב טעוו'ס בוא ---

 | ,מע'גרה'עג ןערעװ ןעטַאדלָאס עלַא
 :נעלעװ יװ ךיילג ,זלַאה ןייז םורַא טנַאה יד ןעפרָאװרַאּפ טָאה יז

 27 ףעטלַאהוצ םיא גיד
 רֶעדורּב ,נוא יב ּביײלּב ןעטאװצ ךילקילג ױזַא ןענייז רימ -- ||
 !רעניימ

 ,סָאד גיּבײא ןעּבילּב טינ ןָאק ןרעטלע יד ןוֿפ ןיוה סָאד ---
 ןיא ןעזָאלרַאפ סע טסעװ וד ףױא ,דניצַא זנוא רַאפ זיא םע סָאװ
 ,מפנוקוצ רעטײװ רָאנ טינ רעד

 | !טינ לָאמנײק ---
 ,ןָאמ ןעמסנרע ריא ןופ ןָאטעג לעֿפײמש ַא טָאה רע
 רעדנַא ַא ןופ רעדָא הדוהי ןוֿפ אישנ ַא ןעמוק טעװ רלַאּב --

 ןיֿפ ןעריפקעװַא יז ןוא ן'הצריּת ןײמ ןעמענ טעװ ןוא לארשי טבש'
 נא ַא ןוֿפ גנוריצ סָאד ןוא לעדניײש סָאד ןייז לָאז יז ידּכ ,ןענַאד
 ?ןָאט טלָאמער ףיא לעװ סָאװ ,זיוה רעד

 ,טנײװעגרערנַאניּפ ףיז טָאה יז
 טיט ןעֿפורעגּפָא ףיז רע טָאה -- המֿכח ַא ןיא המחלמ יד --

 יד ,לוש ַא ןײנכרוד ןעמ זומ ,ןענָאק וצ יז ירּכ ןוא --- טסנרע
 ,רעגַאל:רלעֿפ רעשימיור רעד זיא רעּבֶָא לוש עטסעג

 -עג יז טָאה -- ?עי ,םיור רַאפ ןעֿפמעק טינ ךָאד טסעװ וד ---
 ,גנוגערפיוא רַאּפ םעטָא םעד גידנעטלַאהנײַא ,טנע רֿפי

 ףֹז טײג טלעװ עצנַאג יד ,ךַא !ףיוא םיא טסַאה וד וליֿפא ---
 ּטעד ןיֿפעג ,הצריה ,םעד ןיא !םיור וצ האניש רעד ןיא ףיונוצ
 רע ידּכ ,םיור רַאֿפ ןעפמעק לעװ ךיא ,עי ,הבושּת ןיימ ןופ טשפ
 *עק ןעֿפמעק וצ זיא'םףןעװ ױזַא יװ ,ןענרעלסיוא רַאפרעד ךימ לָאז
 | -  יםיא ןעג

 ?ןערָאפוצקעװַא וטסכַארט ןעװ ---
 ,הרמע רעגידנערעקקירוצ רעד ןוֿפ טירט טרעהרעד ךיז ןעּכָאה'ס
 טרָאװ ַא רָאט יז -- ,ןעפורעגּפָא ךיז .הדוהי טָאה -- !ליטש ---

 ,ןעסיו טינ ןופרעד

;.{ 
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 .עגקעװַא ,ןעסייּבנָא םער טימ ןײרַא זיא ןיֿפַאלקש עיירט יד
 .ילּבעג ןיא ןוא לומש ַא ףיוא ןעדייּב ײז רַאֿפ ץַאט םעד םלעטש
 טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ײז ,ןענידעּב וצ ײז ידּכ ,ןעּבענרער ןייטש ןעּב
 :ץולּפ טשרע ,רעסָאװ םימ ילּכ ַא ןיא רעגניפציּפש יד טקנוטעגנײַא
 .ֹוצ ךיז ןענָאה ײז ,'רעיוא ערעײז וצ טֿפײרגרעד שער ַא טָאה גנול
 סָאװ ,קיזומ עשירעטילימ ןעמינרַאּפ ײז ןעּבָאה רלַאּב ןיא טרעהעג
 ,זױה טײז:ןוֿפצ ןופ םַאג ןופ רעהַא ײז וצ טלַאשעגֿפױרַא טָאה

 ןעפורעגסיוא הדוהי טָאה --- !םיוָאטערּפ ןופ ןעטַאדלָאס --
 .ןעפָאלעגסױרַא יא ןוא .גידנעננירפשפיוא

 רעד רעּביא טנעלעגנָא ןענַאטשעג ןיוש רע ןיא םורַא ענד ַא ןיא
 םעד טלעגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,לעגיצ עטרעיומעג ןופ הקעמ
 וצֹנֶא ןעװעג רֶע זיא טציהוצ ױזַא ןמײז רעגיד'נוֿפצ רעד ןוֿפ ףַאד
 הצרית יװ ,טקרעמעּב טינ רָאנ טָאה רע ןַא ,רליּב סָאד ןעקוק
 ףיוא טנַאה יד טנײלעגפױרַא ןוא םיא ןעּכעל טלעטשעג ףיז טָאה
 | -,עציילפ ןַײז

 .,הביבס רעצנַאג רעד רעּביא ןעּבױהרעד ףיז טָאה ךַאד רעײז -
 םײװ זיּב גנידצלַא ןהעזוצ טנָאקעג טֵרָא רעײז ןיפ ןעּבָאה ײז ןוא
 .לענערמוא רעגיטלַאװג רעד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,טײז-חרזמ ןיא
 .רימ יװ ,טנידעג טָאה סָאװ ,עינָאטנַא םָאלש ם'נופ םירוט .רעגיסעט
 :רַאװק.טּפיוה םלַא ןוא ןָאזינרַאנ ן'רַאּפ לעדָאטיצ םלַא ,ןיוש ןעסייו
 ןהעצ יװ טינ רעמ ,םַאג רער רעּביא ,טקעפערּפ םעד רַאּפ רימ
 .ירּב ןעפרָאװעגרעּביא ןעועג רעטרע ףס ַא ןיא ןעניײז ,טײרּב םופ
 ךיז ,סַאנ ןעטײז עריײּב עזַאּפ רעֿכער ירד יװ ױזַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעק
 יד סָאװ ,רעדניק ןוא רעּבײװ ,רענעמ טימ ןעליפוצנָא ןעּבױהעגנָא
 .ףיז טָאה 'קיומ, טרָאװ סָאה םנה ,טקָאלעגסױרַא ײז טָאה קיזוט
 .ץטימ טשימעגרעטנא ,שערףעטײמורט םוצ טסַאּפעג םיומ
 . ביל ױזַא זיא סָאװ ,ןעטנעמורטסניא.זָאלּב ענרעצליה יד ןופ גנַאלק
 ,טַאדלָאס ןעשימיור ןופ רעוא םעד רַאפ ןעװעג

 טנָאקענ יח-תיּב ןופ ךַאד ם'נופ ןעמ טָאה םורַא עלײװ ַא ןיא
 .עּב טכיײל הנחמ ַא --- רעהירֿפוצ ףיוא ,עיסעצָארּפ ע צנַאג יד ןּהעז
 עב רעװש --- ךָאנרעד גרעסישנעגיוּב ןוא רערעדיײלש עטנעֿפָאװ
 ;ןעויּפש עגנַאל ןוא סרעצנָאּפ עסיורג טימ עירעטנַאפניא עטנעֿפָאװ

 עפ .
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 רעדנוזעּב ,יז רעטניה ןוא ןעטנַאקיזומ יד ןעגנַאנעג' ןענײז ןַאד
 .בײל ַא טימ טלעגנירעגמורַא ,רעציּפָא ַא ןעטירעג ןיא ,ןעמעלַא ןופ
 רעװש גנולײטּפָא ַא טרישרַאמ רעריוװ טָאה ךָאנרעד ,דרעֿפ ףייא ךָאװ
 נָא טָאה סָאװ ,תורוש ענעסָאלשעג ןיא ,רעייג:םופ עטנעּפַאװעּב
 ,ךיז טֿפַאד ,ךיז טָאה ןוא טײרּב רעד ןיא סָאג עצנַאג יד טליפעג
 ,גערּב ַא ןהָא ןוא ףוס ַא ןהָא ןעגױצעגקעװַא

 -עּב עשימטיר יד ,ןעטַארלָאס יד ןופ רע'מינּפ עטנױרּברַאפ יד
 רעד ,סקניל ןופ ןוא סטֿפער ןופ ,סרעצנַאּפ ערעײז ןופ ןעגנוגעוו
 . ,םמלעה ןוא ןערליש ,ּפענק ,ךעלֿכעלּב עטצוּפעג-קנַאלּב יד ןופ ץנַאלג
 ףיז ןעגיװ סָאד ,ןעלטיה יד ףיוא ןרעדעֿפ יד ןופ ןרעטאלפ סָאד
 ןעמסָאמענ רערעֿכיז רעגיררעּפָאה רעד ,ןעזיּפש ןוא םענָאֿפ יד ןוֿפ
 ןופ יװ יד ,גנוטלַאה עמַאזקרעמפיוא עטסנרע יד ,גנַאג רעבײלג
 ןופ ןעגנוגעוועּב יד ןיא טײקניסעטֿכײלג ענעטלַאהעג ןעליװ ןײא
 רעײהעגמוא ַא טֿכַאמעג טָאה ץלַא סָאד -- ,הנחמ רעצנַאג רעד
 ןעֿכַאז ייווצ ןעּכָאה טּפױהרעד ,ן'הדוחי ןעגנוי ןץ'פיוא םשור ןעקרַאטש
 :ךָא רעטלונעּב רעד סנעטשרע :טײקמַאזקרעמֿפױא ןייז טרימשענוצ
 יוצ מיירּב טימ טצעזענֿפױרַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןָאיגעל ם'נופ רעל
 ,טסואועג טָאה הרוהי ןלעצלעה ןעֿפױה ַא ףוא ןעלגילפ עטיירפש
 תעשּב ,טָאג ַא יװ ױזַא רובּכ ןָא ןעמ טוט רעלדָא ןעגיזָאד םעד זַא
 ןיא טרָא-ײטש ןײז ןופ ןעגָארטסױרַא םיא ןעגעלפ ןעטַארלָאס יד
 ,סָאלש

 ,ןילַא יװ רעמ טריסערעטניא ץהדוהי טָאה סָאװ ,ךַאז עטייווצ יד
 ןעטימ ןיא גידנעטייר ןערָאּפעג זיא סםָאװ ,רעציּפָא רעד ןעוװעג ןיא
 .טָאק ןעועג זיא רע ,ןעמעלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא רעּבָא ,הנחמ רעד
 .רער ףיוא .ּפָאק ןעטקערעּבמוא ַא טימ רעּבָא ,טנעּפָאװעּב טעלּפ
 רעד ןיא ;ררעװש רעצרוק ַא ןעגנַאהעג םיא ײּב זיא טײז רעקניל
 ּוצ ןעכילגעג ,לעקעטש-ערנַאטָאק ַא ןעטלַאהעג רע טָאה טנַאה
 .זיא ררעפ ןיז ןוֿפ ןעקור ץרעּביא ,הליגמ רעטלעקיװעגפיונוצ א
 סָאד ןעקעד עגרוּפריּפ ַא טײרּפשעגסױא ןעװעג לעטָאז ַא טָאטשנָא
 ,רינש ענערייז-לעג ןוא רלָאג טימ טציּפעּב ךייר ןעװעג זיא לעמײצ
 ונערֿפ עטיירּב טימ טגידנעעג ךיז ןעּבָאה סָאװ

 ם'נופ גנוניישרע יד זַא ,טקרעמעּב טַײצ ַא ןוֿפ ןיוש טָאה הרוהי
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 ןיא ןרָאצמיר) קלָאֿפ םייּב ןעפורעגסױרַא טָאה רעציּפָא ןעניזָאר

 יד רעּביא טײװ טנעלעגרעּבירַא ףיז טָאה םליע רעד ,גנונערפיוא
 עק ןעטסיופ יד טימ טֿכָאּפעג גיד'חוזע ןוא רעכער יד ןופ תוקעמ
 ןוא ןעירשעג ןוא תולוק טימ טײלעּב םיא ןעּבָאה ײז ;םיא ןעג
 טגעלפ רע תעטּב ,ןעקירּב יר ןופ םיא ףיוא ןעגיּפשעגּפָארַא ןעּכָאה
 .רָאװעגֿכָאנ ׁשזַא םיא ןעּבָאה רעּבײװ יד ,ײז רעטנוא ןערָאּפײּברַאֿפ
 יײז זַא ,טליצעג טיג ױזַא סלָאמטֿפָא ןוא ערעײז ןעלַאדנַאס יר ןעפ

 =נעהענ ןעמוקעגוצ זיא רע זַא ,םיא ןיא ןעּפָארטעג עקַאט ןעּבָאה

 ּורעּבױר,- :תולוק יד ןעמענראֿפ טנָאקעג ףילטייד ןעמ טָאה ,רעמ

 *!קירוצ ןע'ננח זנוא ּביג !לאעמשי טימ קעװַא!בלּכ רעשימיור !ןַאריט

 ןעװעג טינ ןיא רעציֿפָא רעד זַא ,טקרעמעּב טוג טָאה הרוהי

 ןומה ם'נוֿפ גנוטלַאה ,העבילדנייפ רער וצ גיטליגֿפײלג-ץלָאטש ױזַא

 =רַאפ ןוא רעטסניפ ןעװעג ןיא םינּפ ןייז :ענײז ןעטַארלָאס יד יװ
 טײצ וצ טײצ ןופ טנעלפ רע עֿכלעװ טימ ,ןעקילּב יר ןוא ,ןעסיב
 ,וײּב לוֿפהמיא ױזַא ןעועג ןענײז ,םיאנוש ענייז ףיוא ןָאט קוק ַא
 .דחּפ רַאֿפ טרעטיצעג ןעּבָאה עגירעקערש יד זַא

 ףָאנ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,גהנימ ם'נוֿפ טסואוװעג טָאה הרוהי

 ײװ ףיז טנעלֿפ רידנַאמָאקרעּבײא רעד זַא ,רַאזעצ ןעמשרע ם'נוֿפ
 -עּבמוא םער ףױא ץנַארק=רעּברָאל ַא טימ רָאנ קלָאֿפ ץרַאֿפ ןעו

 םעד ןָא ןוא ,גנַאר ןעֿכױה ןייז ןופ ןעֿפײצ םלַא --- ּפָאק ןעטקער
 --- רעציּפָא םעד ןיא טנָאקרעד ףײלג רע טָאה ןעֿכײצ ןעגיזָאר
 ,הרוהי ןופ רָאטַארוקָארּפ םעיינ םעד ,ץסוטַארג םירעלַאװ

 וצ ליפעגטימ ןימ ַא טריּפשעג הרוהי טָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 םערוטש ַאזַא קלָאּפ םיּב ןעפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעמיור םעד

 םעד טֿכײרגרעד טָאה רָאטָארוקָארּפ רעד ןעװ ןוא ;ןרָאצמירג ןופ

 -בַארטעּב וצ םיא רעסעּב ידּכ --- הרוהי טָאה ,זיוה ם'רוח ןופ גָאר
 ןוא ,הקעמ רעד רעּביא רעטײװ ךָאנ ןעגייּבעגרעּבירַא ךיז --- ןעט

 רעֿכלעװ ,לעניצ ַא ןָא טרַאּפשעגנָא טנַאה רער טימ ךיז ײּברעד

 קורד םעד רעטנוא ,טעװעקניטענּפָא ןעװעג ןָא גנַאל ןופ ןיוש זיא -

 ייצ ַא ,טשטילגעגקעװַא יז ןוא ןעסירעגּפָא לעגיצ רעד ךיז טָאה

 רע .ּבײל ץרעּביא לעגניא םעד ןעּפָאלעגכרוד ןיא דחַּפ ןופ רעט
 נלעגיצ םער זיא-םע-יװ ןעּפַאבוצנָא טנַאה יר טקערטשעגסיוא טָאה

3 



 סעפע טלָאװ רע יװ ױזַא ,ןעטבַאדּפָא טנָאקעג ךיז טָאה ייּברעד
 ,טּפַאֿפעגנָא טינ רָאנ טינ רע טָאה רעּבָא לעניצ סָאד ,ןָאטעג ףרָאװ ַא
 רעטײװ ךָאנ ךיז סע טָאה גניגעװעּב ןייז ףרוד -- טרעקרַאּפ רָאנ
 יד ,יײרשעג ַא טגנַאלרעד טָאה הרוהי ,ךַאד ןוֿפ טשטילגענּפָארַא
 ,ףייה רעד ןיא טקוקעגפיורַא ןעּבָאה ךַאװּבײל רעד ןיפ ןעטַאדלָאס

 ןיא .ןעגיױא יד ןעּביױהעגּפױא טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד ךיוא .ןוא
 ןעטקערעּבמוא ןיא ןעֿפָארטעג םיא לעגיצ סָאד טָאה עגר רעד
 ןופ ןָאטעג לַאֿפַא רעטױמ ַא יװ טָאה רע ןוא --- ןײרַא ּפָאק
 | ,ֿפָארַא דרעפ

 ןענײז ןעטַארלָאס-ּבײל ,יד ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה עטרָאהָאק יד
 ןעקערעּב וצ טלײַאעגוצ ךיז ןוא דרעֿפ יד ןיפ  ןעגנורּפשעגּפָארַא
 .ענוצ טָאה סָאװ ,רעּבָא ןומה רעד ,רַאה רעײז ןעדליש יד טימ
 לעניצ םעד זַא ,שרעדנַא טינ טנײמעג טָאה ,טנעריצניא םעד ןהעז
 ןעיירשעג:החמש .טימ ןּוא ,ןויּכַא םימ ןָאטעג ףרָאװ ַא ןעמ טָאה
 :ַאטשעג ץלַא ףָאנ זיא רעבלעװ ,לעגניא םעד טסירנעּב רע טָאה
 ,גנוריסַאּפ רעד ןופ ףיז רעסיוא ,הקעמ רער וצ טרימשענוצ יװ ןענ
 :קערש ןענָארטעגײּברַאפ ךיז ןעּבָאה ןעגיוא עגיטסײג ענייז רַאֿפ ןוא
 יּפָארַא טעװ לַאפוצ רעד סָאװ ,ןעטַאטלוזער יד ןופ רעהליּב עכיל
 ,פָאק ןייז ?ןיוא ןענגערב

 רעכילּביילגמוא א טימ טָאה המקנ ןוא סַאה ןוֿפ טסײג רעוײּב ַא
 טשרעהעּבכ ,ךַאד וצ ךַאד ןוֿפ טּפַאֿכעגרעּבירַא ךיז טייקדניוװשעג

 .פֶא ןעּבָאה ןעשנעמ יד ,טֿפַאמעג עגושמ יװ םיא ןוא ןומה םעד
 =יטשרַאּפ רעקיטש ןעסירעגסיוא ,תוקעמ יד ןופ לעגיצ ןעֿכָארּבעג
 ןוא ,רעוײה בור סָאד טקעדעּב טָאה סָאװ יי עטנערּבעג עטרענ
 סָאװ ,ןערענָאיגעל יד ףיוא םע טרעריײלשעג החיצר רעדנילּכ ןיא
 .נַארעג דליװ ַא טרעקַאלֿפוצ ףיז טָאה'ס ,ןעטנוא ןענַאטשעג ןענײז
 יר ןעמוקעּב ךילריטַאנ .ןעּבָאה ןעטַאולָאס יד ןעכלעװ ןיא ,לעג
 ,טײז ןייא ףיוא --- רעװעג ,טֿפַאשטינעג ,ןילפיצסיר ,טנַאהרעּבױא
 .ןהעזעגסיוא טָאה ױזַא --- טײז רעדנַא רעד ףיוא גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא
 ,געלשעג ם'נוֿפ רליּב סָאד

 | ןופ ןעגירלוש ןעגיר'לומ'מילש םוצ ןערעקמוא רעּבָא ףיז רימָאל
 | ,המוהמ רעצנַאג רעד

 טי



 .הקעמ רעד ןופ ןעננַאנעגּפָא חרוהי ןיא טיט רעד יװ ךײלּכ
 ! ןיז זנוא טימ טעװ סָאװ  הצרית ,הצריּה ,ָא ---
 .ַאּפעגּפָארַא יא לעגיצ רער יװ ,טקרעמעּב טינ טָאד הצריּה

 ןעטנוא סַאג רעד ףיוא םירָאיל םעד טרעהעג רָאנ טָאה יז ; ןעלי
 יז .רעֿפעד יד ףיוא ןומה ם'ניפ גנוגעוועג עדליװ יד ןהעזעג ןוא
 סָאװ רעּכָא ,םכילקערש םעפע ןהעשעג  זיא'ס ןַא ,טליפענ טָאה
 טינ ףיז יז טָאה סָאד --- ,ןופרעד הּביס יד ,ןעוװעג סנױזַא זיא סָאד
 יז זַא ,ןעװעג דשוח טינרָאג ךיוא טָאה יז ; ןעלעטשרָאפ טנָאקעג
 ,הנּכס םיורג ןיא ןענייז עטנעהָאנ עריא .ןוא

 .עג יז טָאה --- ? ץלַא סָאד טײטעּב סָאװ 4 ןהעשעג זיא סָאװ --
 | ,קערש ןעֿכילצולּפ ַא טימ טנערּפ

 / סָאד ,רָאטַארוקָארּפ ןעשימיור  םעד טע'נרה'עג ּבָאה יא --
 ,ןעֿפָארטעג םיא טָאה לעגיצי

 ,טקרַאטשעג לעסיּב ַא םיא טָאה סָאד ןוא ,ןעּכ .עגעגרעּביא ריא ףיוא ךיז טָאה ,ץ'רַאה סָאד טמעלקעגפיונוצ םיא טָאה סָאװ ,דחּפ רעד .טרָאװ ןייק גידנעדײרסױרַא טינ ,ןיײרא ןעגיוא יד ןיא טרעדורוצ םיא טקיקעג ןוא רעדורּב םעד ןעמונעגמורַא טָאה יז ,םינּפ ריא ןעניױצרַאפ טָאה טנַאװ יד יװ טײקסַאלּב ַא
 | ,רעגיהור סָאװמע טגָאועג רע ,טָאה --- לַאפוצ רעֿפילקילנמוא ַא ןעוועג זיא םָאד ! הצריּת ,ןװיכַא םימ טינ ןָאמענ סע גָאה ךיא --
 | | ,ררעפ ץֿפױא ןעצעופורַא? רעדיװ ךיז רָאטַאריקָארּפ םעד ןעפלָאהעג ןעּבָאה ןעטַארלָאס:ּבײל יד תעשּב ,טנעמָאמ םעד ןיא רָארג הקעמ רעד רעּביא ןעגייב :ענרעּבירַא לָאמַא ךָאנ ףז רע טָאה ,ענַארּפ ם'הצרית ףיוא .רעפ =טנע םעד ןעדיימוצסיוא ידַּכ ? ןימה םינוֿפ םישעמ יד ךרוד טציײר - .ענפיוא .,ןערענָאיגעל יד ןָאטּפָא ןענָאק תוחיצר ַא רַאּפ סָאװ ָאט .- טױט ןיא רע ּבױא ןוא ? המקנ ןַײז ןערעװ מליטשעג טעװ יז ָאמ --- ןעּבעל ןעבילּבעג .רע ןיא ,םוטַארג ןוֿפ ענימ רענעסיּב .רַאפ רעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה ןוא ,ענר רעדעי טימ ןעסקַאװ .ענ ויא סָאװ ,סַאנ ןיא הלהּב רעד ףיוא םקיקעג טָאה רע | ,טנערפעג יז טָאה --- ןייז טציא טעװ סָאװ ---
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 רעד ,רַאה רעד זיא טּבױלעג !טּבעל רע ,הצרית ,טּבעל רע

 ! ןערעטלע ערעונוא ןוֿפ טָאג

 יםעװש רעד וצ טדנעװעגמוא ךיז רע טָאה ,טניהורעּב לעסיּב ַא

  עגַארפ ריא ףיוא ריא טרעפטנעעג ןוא רעט

 זיא ךַאז יד יװ ,ןעלײצרעד לעװ ףיא ,הצריּת ,ָארומ טינ ּבָאה ---

 ןָא ןוא רעטָאפ רעזנוא ןָא ןענָאמרעד ךיז ןעלעװ ײז { ןעמוקעגרָאּפ

 .ףָאט טינ זײּב- ןײק זנוא ןעלעװ ןוא ,ןעטסניררַאֿפ ענײז

 ײיוא םעד ןיא רעּבָא ,ררח:םערוט ןיא טריפעגקעװַא יז טָאה רע

 ײז ,םיפ ערעײז רעטנוא ןָאטעג רעטיצ ַא ךַאד רעד טָאה קילּבנעג

 3 ןעיַאֿפעגניַא טלָאװ זיוה סָאד יװ ,ןעכַארק ַא טרעהרעד ןעּבָאה

 .םיוט ןיא המיא ןיפ תולוק ןעגָארטעג רעזַא ךיז ןעּבָאה ףיוה ןופ

 ייװ ,ןערעהוצ ןעמונעג ףיז ןוא ןײטש ןעּבילּבעג ןיא הרוהי ,קערש

 טירמ ןופ שינעּפוט ןוא שינעטערט-דרע ַא ךָאנרעד . תולוק רעד

 םימ טשימעגסיוא ,ןעיירשעג:החיצר ,ןעמיטש עטלורוצ ,לָאצ ַא ןהָא

 ףעױרּפ ענעקָארשעגרעּביא טוט ףיוא ןופ תוללי ןוא םינונחת יד

 י'נופצ םעד ךרוד ןעסירעגנײדַא םינּפ ַא ךיז ןעּכָאה ןעטַאדלָאס יד

 זַא ,ליפעג רעגיד'ָארימ ַא ,זיוה סָאד ןעגנואווצעּב ןוא רעיוט ןעגיד

 עטשרע ןייז ,ן'הדוהי טשרעהעּב טָאה ,םיא טצעה'מ  ,םיא טנָאײ'מ

 ןעלנילפ רָאנ ? ןיהואװ רעּבָא --- ןעפױלטנַא : ןעוועג ןיא הבשחמ

 ,ןײז ליצמ טנָאקעג םיא ןעטלָאװ

 טּפַאכעגנָא הצריּת םיא טָאה ,ןעגיוא יד ןיא המיא רעדליװ טיט

 | ,טנַאה רעד רַאֿפ

 !סע טײטעּב סָאװ ,הדוהי ,ָא
 ןײז ןיא ,,,זיױה ןופ טֿפענק יד טעגרה'מ יװ ,טרעהעג טָאה רע

 גַאג םעד גידנעמענֿפױנוצ ןוא ?לוק ריא טינ סָאד זיא ,,,?רעטומ

 | | :טגָאזעג רע טָאה ,ןעליװ ןײז ןוֿפ חוּב ןעצ

 ןײגּפָארַא לעװ ףיא ,רימ ףיוא טרַאװ ןוא ,הצריּת ,ָאד בײלּב ---

 ,קירוצ ףײלג םוק ףיא ,רָאפ טמוק' סָאװ ,ןהעז ןוא

 .טרנעװעגנָא טָאה רע סָאװ ,הימ רעצנַאג רעד ףוא טֿפַאענמוא

 ,רעֿכױמוא ןעגנו"קעג יז טָאה ,םיטש ןייז טײקטסעֿפ - ןעּבענוצוצ

 ,םיא וצ טעילוטעגיצ רעטסעּפ ףָאנ ףיז טָאה הצר יּת

 .טָאה --- ףילטײד ץנַאג ןיוש דניצַא ,רעגידנעגניררכרוד ,רעֿפעה

6 



 טינ רעמ ךיז טָאה רע ,רעטומ ןייז ןוֿפ ײרשעג םָאד טרעהרעד היז
 ,טלעקגײװקעג

 | | !ןײנ רימָאל ,םוק ָאט --
 טימ ליֿפ ןעװעג זיא ּפערט יד ײיּב ןעטנוא עסַארעט רער ףיוא

 ייצ יד רעּכיא קירוצ ןוא ןיה ןעּפָאלעג ןענייז ערעדנַא ,ןעטַאדלָאס
 - ַא ןענַאטשעג ויא לעקניװ ַא ןיא .ןעררעװש עטזױלּבטנַא טימ ןרעמ
 *עג ףיז ןוא םענײאניא טקירדעגפיונוצ ,הינק יד ףיוא ןעיורפ עּפורג
 .ײלק ענעסירוצ ןיא ,ױרֿפ ַא טָאה רעמיצ ןעטימ ןיא ,םימחר ןעטעּכ
 תוחוּכ עלַא טימ .ךיז רָאה ענעסָאלֿפוצ ּפָאק םורַא דליװ טימ ןיא רעד
 ינָא טוימעג טָאה רעֿכלעװ ,טַאדלָאס ַא ןופ ןעסײרסױרַא טבורּפעג
 רעֿפעה ,יײרשעג ריא ,ןעטלַאהוצניַא יז טּפַארק עצנַאג ןייז ןעדנעוו
 שער ןעצנַאג םעד ןעירשעגרעּביא טָאה ,תולוק ערעדנַא עלַא רַאּפ
 םָאה ןעננורּפש עגנַאל טימ ,ףױרַא ךַאד ןֹזיּב ׁשזַא טֿפײרגעג ןוא
 רע טָאה --"!עמַאמ !עמַאמ, ,ריא וצ ןָאטעג זָאל ַא הדוהי ךיז

 ןיא רעּבָא ,טנעה יד טקערטשעגסױא םיא וצ טָאה יז ,ןעירשעג
 ןעמ טָאה ןעמינעגנָא טַאהעג ןױש ײז טָאה רע ןעװ ,ענר רעד
 ,טרעהרעד רע טָאה ןַאד ,ןעסױטשעגּפָא ןוא ןָאטענ ּפַאֿכ ַא םיא
 ּולוק ַא ףױא ףױה טגָאזעג טָאה רעניײא יװ

 | ןרע זיא םסָאד --
 ,ןעלַאסעמ --- ןהעורער ןוא טקיקעגמורַא ךיז טָאה הדוהי
 . ַא טניוטשרע טָאה -- !רעררעמ רעד יא ַא רעד טָא ?סָאװ ---

 :עפָאװעּב רעלופטֿכַארּפ ַא ןיא רענָאיגעל רעקנַאלש ַא ןָאטעג גערֿפ

 ,לעגניא ַא רָאנ ךָאנ ךָאד זיא רע --- ,גנונ
 ןעסעגרַאפ טינ ,ןעּפורענּפָא ףיז עלַאסעמ טָאה --- !ןרעטעג א --

 ןימ רעײנ ַא רָאג -- ,רעטרעװ יד ןעהיצוצרעדנַאנוֿפ דניצַא וליֿפַא
 ןייז זומ'מ זַא ,גידנערעהרעד ןעגָאז עקענעס טלָאװ סָאװ !עיּפָאזָאליֿפ
 .רעמ רעד סָאד זיא רע -- !טיוט ףיוא ןעסַאה ןענָאק וצ ידּכ ,טלַא
 ריא ,רעטסעװש ןײז טײטש טרָאד ;עמַאמ ןייז זיא טָא ןוא ;רעד
 ,החפשמ עצנַאנ יד ָאד טָאה

 םער ןעסעגרַאפ הריהי טָאה עטסרעײט ענַײז וצ עּביל רַאּפ
 ;ןעטעּב ןעמונעג םיא טָאה רע ןוא דניירפ-דנעגוי ןײז טימ זגורּב

 .ָאמַא רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןיא !רענײמ עלַאסעט ָא ,ײז ףלעה ---
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 !םעד ןענעװ ךיד טעּב ,הדוהי ,ףיא ןייז ףלעה ,טֿפַאשדנײרֿפ רעגיל
 ףיז גידנערנעװ ןוא ,גידנערעה טינ טכַאמעג ךיז טָאה עלַאסעמ

 ;טגָאזעג רע טָאה ,רעציּפָא םוצ
 ףיוא ןעטנוא ,ךילצינ ןײז טינ רעמ ָאד ןיוש ךיַא ןָאק .ףיא --|
 ןעּבעל !קעװַא -- סָארע !רעטנַאסערעטניא ךס ַא זיא סםַאנ רעד
 | !סרַאמ לָאז

 מונ םיא טָאה הדוהי ,ןעגנַאגענסױרַא רֶע ןיא רעטרעװ יד םימ
 -עג ףױ רע טָאה המשנ רעטרעטיּברַאפ ַא טימ ןיא ןענַאטשרַאֿפ

 / ןלעמיה םייּב ןעטעּב .
 יר ןייז ךיא לָאז ,טָאג ָא ,המקנ ןייד ןוֿפ העש רעד ןיא --

 | !ןעגָאלשרעד םיא טעװ עבלעװ ,טנַאה
 -וטשוצכרוד ןעּבעגעגניַא ףילדנע םיא ףיז טָאה הימ םיורג טימ

 ,רעציֿפָא םוצ ךיז ןעּפ
 ףיױא תונמחר ּכָאה ,רעטומ ןיימ זיא יורפ ענעי ,רַאה ,ָא --

 טָאג ,ןעטרָאד ןָא רעטסעװש ןיימ ףיוא תונמחר ךיוא .ּכָאה ,ריא
 טײקגיצרעהמירַאּב טימ ןעלָאצעּב ריד טעװ רע ,גיטֿפערעג זיא
 ,טייקגיצרעהמירַאּב רַאֿפ

 | ,מרירעג לעסיּב ַא ןערָאװעג גיטנָאק ןיא ןַאמ רעד
 ---,ןעסייהעג רע טָאה --- !ןײרַא םערוט ןיא ןעיורפ יד ּפָא טריֿפ ---

 רימ טעװ ריא !ןהעשעג טינ ןײּב םוש ןײק רעּבָא ײז לָאז סע
 ןײז רַאֿפ ןרעֿפטנע

 יוצ ןעבָאה סָאװ ,טײל יד וצ טדנעװעג ףיז רע טָאה ךָאנרעד
 ;ן'הרוהי ןעטלַאהעג

 םיא טריפ ןוא טנעה יד םיא םדניּב ,קירטש רעהַא טגנײרּב ---
 !ןעגירטנַא טינ ןיוש רע טעװ ףָארטש ןייז ןוֿפ ,סױרַא סָאג רעד ףיוא

 .יא ןיא ,הצּריּת עניילק יד ,טריּפעגקעװַא ןעמ טָאה רעטומ יד
 ויא ,דחּפ ןוא המיא רַאפ טרעװילגרַאֿפ יװ ,רעדײלק:ּבוטש ער
 קילּב ןעגנַאל ,ןעטצעל ַא ,םירמוש עריא ןעגנַאגעגכָאנ שיטָאמָאטװַא
 סָאד ןענרָאּברַאפ רע טָאה ךָאנרעד .טקישענוצ ײז הדוהי טָאה
 .ייצ עגיּבײא ףיוא ןעלעוו טלָאװ רע יװ ףײלנ ,טנעה יד ןיא םינּפ
 ףיא רע טָאה יצ ,דליּב עגיזָאד סָאד ןורּכיז ןיא ןעצירקנ:יַא ןעמ
 - ,ןהעועג טינ רענייק .טָאה סָאד -- ןעסָאגרַאפ ןערערט
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 רענעי ןעמוקעגרָאּפ םיא ןיא זיא קילּבנעגױא ןעגיזָאד ם'ניא
 -ירפ --- ןעבילמיא טימ ןהעשעג זומ סָאװ  ,לוגליג רעכילרערנואוו
 ןיוש טָאה רענעײל רעמַאוקרעמּפױא רעד ,רעטעּפש רערָא רעה
 ןעװעג עבטּב ןיא לארשיןּב רעגנוי רעד זַא ,טקרעמעּב אמּתסמ
 .טניײװעג ןיא'ס יװ ,רוטַאנ רעכײװ ַא טימ ,יורפ ַא יװ טעמּכ טרַאצ
 = -יא ענירעהַא-זיּב ענייז ,גנוהיצרע רעלופעּביל ַא ײּב לַאּפ רער ךיל
 ןוֿפ ןעטייז ערעטרַאה יד טקעװעגֿפױא טינ ןעּבָאה ןעגנוּבעלרעב
 םיצ וצ טייצ ןוֿפ ,טַאהעג עי וליֿפַא יז טָאה רע ּבױא ,רוטַאנ ןַײז
 רעּבָא ןעּבָאה ײז ,ץינרע ןוֿפ תויטנ עטֿכײל ןעליֿפ רע טנעלֿפ
 רעניצנייא רעד ,לעגניא ַא ןופ תומולח עטמיטשעּב טַאהעג םיוק
 ןיא ןעװעג קרַאטש ץנַאג רעהַא זיִּב ןיא סָאװ ,ךירטש.רעטקַארַאכ
 רער וצ עּביל עשירעטעגרַאפ טעמּכ ירד ןעװעג ויא ,ןעזעװ ןײז
 :עגסױרַא טינ טָאה ןמיס םוש ןייק ,רעטסעװש רעֶד וצ ןוא רעטומ
 ;ןעמוקעגרָאֿפ . רניצַא םיא ןיא .ןיא סָאװ ,גנורעדנערַאפ יד ןעּבעג
 טלעטשעגסיוא ןוא ּפָאק םעד ןעּביױהעגפיוא טָאה רע זַא ,,,רָאנ
 .ויִּב רעײז ןערָאלרַאֿפ ןעּפיל ענײז ןעּבָאה ,ןערניּב םוצ טנעה יד
 .נוא רֶע טָאה טנעמָאמ ןעגיזָאד ם'ניא ,קורדסיוא ןעכײװ ןעגירעהַא
 .טיהדניק רעד רעטנוא ךירטש ַא טריֿפעגרעט

 | ,ןַאמ ַא ןערָאװעג זיא לעגניא סָאד
 רע וערײא ןוא ,ףיוה ן'כרוד ןָאטעג ץעז ַא טָאה לַאנגיס:ןעטיימורט ַא
 ,עסַארעט יד ןעזָאלרַאפ ןעטַאדלָאס יד ןעּבָאה ,ןעגנולקרַאֿפ טָאה
 ךיז ןעלעטש וצ הזעה ןייק טַאהעג טינ ןעּבָאה סָאװ ,ײז ןופ ףס ַא
 : =סעװַא רעדיוו ןעּכָאה ,ןעֿכַאז עטריּבַארעגנָא יד טימ ןעהייר יד ןיא
 .עּב ףיז טָאה םורַא ןוא םורַא דרע יד ןוא ,ּבױר רעײז ןעפרָאװעג
 ףױא ןענײז סע עֿפלעװ ןעשיװצ ,ןעֿכַאז םינימה לֹּכ טימ טקעד
 | ,םיצֿפח ערעײט רָאנ ןעוועג

 -ַארלָאס יד ןענײז ,סַאג רעד ףיוא ןעמוקענסױרַא זיא .הדוהי זַא
 .עג רָאנ טָאה רעציּפָא רעד ןוא ,טלעטשעגסיוא ןעװעג ןיוש ןעט
 ,ןעלעֿפעּב עטצעל עניז ןעריפסיוא לָאז'מ ,טרַאװ

 טָאה ןעטסניִר ןוא טֿכענק עלַא ןוא רעטסעװש יד ,רעטומ יד
 תוברוח יד סָאװ ,רעיוט ןעגיר'נוֿפצ םעד ףרוד טריּפעגסױרַא ןעמ
 עגירנעסײר:ץרַאה .געװ םעד םיא וצ טרַאּפשוַאפ טעמּכ ןעּכָאה
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 ,ןעטסניד ןוא טֿפענק יד ןעשיווצ ןוֿפ ןענָארטעג ךיז ןעּבָאה תוללי
 ןעו ןוא ,ןערָאװעג ןערָאּבעג ןיוה ןיא ָאד ןענייז ײז ןופ ףס ַא סָאװ
 סָאד ןוא דרעפ יד ן'הרוהי רַאפ ןעּבירטעגײּברַאפ ףס םוצ טָאה'מ
 . ,ןײטשרַאֿפ וצ ןעּבױהעגנָא טשרע רע טָאה ,ףיוה ןוֿפ ףיפ עצנַאג

 זיוה סָאד וליּפַא ,המקנ סרָאטַארוקָארּפ םעד ןייז םעוו'ס םיורג יװ !
 ךַאז עגירעּבעל םיש ןייק ,ןיפרעד ןערָאװעג ןעטימרַאֿפ םינ זיא
 ףיז ןעטלָאװ רעמָאט ןוא ,ןעּבײלּבראפ םיא ןיא טרָאטעג טינ טָאה
 .פיוא הזעה יד טַאהעג ןעטלָאװ סָאװ ,ּפעק-ץיה ןענופעג הרוהי ןיא
 לרוג רעד טלָאװ - ,ףלמל-ינש ןעשימיור ַא ףיוא טנַאה יד ןעּבכײהוצ
 .נָא רעד ןוא ,הארתה ַא רַאפ ןעניד ײז זיױה ם'אישנ םעד רוח ןיֿפ
 גירנעטש יז רַאפ טלָאװ ץַאלַאּפ םענערָאװעג-בורח םעד ןוֿפ קילּב
 .  ,גנונָאמרעד עגירעּבעל ַא ןעװעג

 .וצ טעװ'מ זיּב ..טרַאװעג סנעטיײװ רעד ןוֿפ טָאה רעציֿפָא רעד
 ,ןרעיױט יד ןעֿפַאמ טֿפער

 רָאנ ןוא ןטרעהענפיא מעמּכ ןיוש טָאה סָאג ןיא ףמַאק רעד

 ןעּבָאה רעזײה עגינייא ןופ רעֿפער יר רעּביא ּבױטש םנעקלָאװ יד
 ןערָאװעג טינ ףָאנ זיא המוהמ יד ואװ ,ּרעטרע יד ףיוא ןעזיװעג
 ,הרוש ןיא הריש ןענַאטשעג ןיא עטרָאהָאק יד ,טליטשעגנייא
 ,רדס ןוא ץנַאלג ןעגיררעהירפ ריא ןופ רָאה ןיײק ןערָאלוַאֿפ טינ
 ןעגעװ רָאנ טֿפארטעג הדוהי טָאה ,ךיז ןָא ןעסעגראפ ןעצנַאנניא

 . ןעשיווצ טֿכזעג טסיומוא ןעּבָאה ןעגיוא ענייז ןוא ,ענעגנַאֿפעג י
 | | ,רעטסעוװש יד ןוא רעטומ יד ײז

 ךיז ןוא יורפ ַא ןעּביױהענפיוא דרע רעד ןֹופ ךיז טָאה גנולצולּפ
 יז ןעּבָאה ןעטַאדלָאס עגינייא ,רעיוט םוצ קירוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא
 .םױרַא ,ײז ןופ טֿפַאמעגסױרַא ףיז טָאה יז רעּבָא ,ןעּפַאֿפנָא טבורּפעג
 ןעפָאלעגוצ זיא יז ,רעטכעלענ ןעֿכױה ַא הנחמ רעד ייּב גידנעפור
 ;הינק ענייז ןעמונעגמורַא ןיא םיפ ענייז וצ ןעלַאּפעגוצ ,ן'הרוהי יצ
 .עגּפָארַא רָאה עטקערעּב ּבױטש טימ ּבָארג יד ריא ןענײז ײּברעד
 | - ,ןעניוא יד רעּביא ןעלַאפ

 טָאג -- ,טגָאזעג ריא וצ / רע טָאה --- ,הרמע עטוג ,הרמע --
 / !טינ ןיױש סע ןָאק ףיא !ןעֿפלעה ריד לָאז

 ,טרָאװ ַא ןעדיירוצסיוא רנַאטשמיא ןעוועג טינ זיא יז
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 ; טמױרעגנײַא ריא ןוא ןעגױּבעגנײַא ףיז טָאה רע
 .ײמ ןעמַאמ רעד רַאֿפ ןוא ץהצריּת רַאפ ּבעל ,הרטע ,ּבעל ---

 ,.ןוא ןערעקמוא ךיז ןעלָאז יז :רענ
 גנורּפש ַא גיטסַאה טָאה יז } טפעלשעגּפָא יז טָאה טַאדלָאס ַא

 ,ןײרַא ףיוה ןיא קירוצ ןעפָאלעגנײרַא רעיוט ן'ֿפרוד זיא ןוא ןָאטענ
 ןעלעװ רימ -- ןעסײהעג רעציֿפָא רעד טָאה -- יז שזָאל --

 רַאֿפ ןײגסיוא יוװ:ײס ןעטרָאד טעװ יז ןוא ,זיוה סָאד ןענעמתחרַאפ
 ,רעגניה

 ,ןוא טעּברַא רעד וצ ןעמינעג ךיז רעדיװ ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד
 ,זיױה טײז רעגיד'ברעמ רעד וצ קעװַא ײז ןעניײז ,גידנערעוו גיטרַאפ

 ץַאלַאּפ רער ןוא ,רעױט םעד ןעסילשרַאּפ וצ ןעטרָאד ףיוא ידּכ
 ,טסיװ ןוא גידייל ןיײטש ןעּבילּבעג ןיא רוח-תיּב ןיפ

 םֹרָאד ,םירוט-סָאלש םוצ םרישרַאמעגקעװַא טָאה עטרָאהָאק יד

 רעד ןופ ןערעװ ןעזענעג וצ ,ןעּבילּברַאֿפ רָאטַארוקָארּפ רעד זיא
 ןהעצ ןיא ,ענעגנַאֿפעג יד -עּביא קסּפ ןייז ןעּבעגסױרַא ןוא דנואוו
 ,ץַאלּפ-קרַאמ םעד ןעכוזעּב טנָאקעג רעריוו ןיוש רֶע טָאה םורַא געמ

 .רַאפ םוצ ןעמוקעג ןערענָאיגעל גנולײטּפָא ַא ןיא ןעגרָאמ ףיוא
 .ײא ףיא רעיומ ןוא רימ טקַאהרַאֿפ ןעּבָאה ײז 1 ץַאלַאּפ ןעטזָאל
 זיוה םוצ ןעגָאלשעגוצ ןוא סקַאװ טימ יז טעמתחרַאֿפ ,ןעמײצ עניּב
 ; טפירשֿפױא רעשינײטַאל ַא טימ לעטערּב ַא;

 םוטנענייא ס'רסיק םעד זיא סָאד

 ,לייט רעטשרע ףוס
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 ,ליימ רעטייווצ
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 ,לעטיּפאק רעטשרע

 .טןירא סוטניווק

 עמַאס ץֿפױא ןעגעלעג ןיא סָאװ ,םינעזימ טָאטש-ןעּפַאה רעד ןוֿפ
 .ןענײז ,לָאּפַאענ ןופ טייז:ברעמ-םורד וצ ליײמ עֿפילטע ּפַאק ץיּפש
 47 טימ רעּבָא ,תיבריח ןוא סעניאור רָאנ ןעּבילּבעגרעּביא דנוצַא
 עטסגימֿכיװ יד ןוֿפ ענייא ןעװעג יז זיא ינש תיּב ןּברוח ןראפ רָאי
 ,עילַאטיא ןוֿפ גערּב ןעגיר'ברעמ ץפיוא רעטרע

 .יטשענפיו-א רָאי םענעי ןיא טלָאװ סָאװ ,רעדנעזײר םעד רַאּפ
 .עג יצ ירּכ ,ּפַאק ץפיא טנַאװ:רעיױמ רעשיטָאמש רעד ףיוא ןעג
 .ער ךיז טלָאװ = ,םינסיוא.םי רעלָאּפַאענ רעּביא טֿפױסױא יד ןעסינ
 .טנַא סָאװ ,דליּב עֿבילֿפײלגרַאֿפמוא ענעגײא סָאד טקעלּפטנַא טלָאמ
 :ױר רעד ,גערּב רעשירעלָאמ רענעגײא רעד ,דניצַא זנוא טקיצ
 +עֿפלעװ ,לעמיה רעיולּב-ףיט רעד ,סויבוזעוו ןופ םונָאק רעגידרעכ
 :ָאנ רעד ןופ עיקסיא טימ ,ןערניא עכילּביל יד ןיא ךיז טלעגיּבש
 ענײז רַאֿפ ןעגעלעג טלָאװ ץלַא -- ,ןעטײװ ןופ ירּפַאק ןוא טנעה
 | ,דנוצַא יװ ױזַא טָא טלָאמעד ןעקילּב עגיד'תולעּפתה

 ךיז רע טלָאװ ,רליּב וצ דליּב ןוֿפ קילּב ןייז גידנעגָארטרעּבירַא
 ףילרנע ;טכיזסױא רעניײש.רעדנואוו רעד ןוֿפ ןעסײרּפָא טנָאקעג םינ
 ןעקוררניײא עגידנרעּביױצעּב עֿפש רעגיזָאד רעד ןוֿפ טרעטַאמרַאפ טעמּכ
 .גיה ײּב ןיא סָאװ ,רליּב ַא .ףיז ןוֿפ םײװ טינ ןהעזרעד רע טלָאװ
 .וורעזער ןעשימיור ם'נופ טֿפלעה יד ; רעמ ָאטינ ןיוש גָאט ןעגיט
 .ַאה ןיא ןעטנוא טרעקנַארַאפ ןעגעלעג לײט םוצ זיא סָאװ ,טָאלּפ
 .רעמַאװ ץפיוא סערװענַאמ ןוא ןעגנוּביא טֿכַאמעג לײט םוצ ,ןעֿפ
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 עמַאס טנַאװ רעשיטָאטש רעד ןיא זיא טיײצ רעטלַא רענעי ןיא
 יטָאטש ןופ ךיז טָאה'ס ןעכלעװ ףרוד ,רעיוט ַא ןעװענ םי םייּב
 ןיא ןעגנַאנעגרעּביא ָאר ןיא ןוא גערּב ן'זיּב סָאג ַא ןעגיוצעג רעהַא
 ' ..ַאטס עבילטע עשּפיה טקערטשענסױרַא טָאה סָאװ ,םַאד ןעטײרּב ַא
 ,ןײרַא םי ןיא סעיד

 יא סָאװ ,רעטֿפעװ רעד יא ןעגרָאמירּפ-לולא ןעליק ַא ןיא
 -ָאװעג טקעװעגֿפױא ,רעױט ןרעּביא טנַאװ-רעיױמ רעד ףיוא ןענַאטשעג
 ןעגנַאגעג זיא םָאװ ,ןעשנעמ לערער ַא ףרוד לעמערד ןייז ןופ ןער
 -ענ טָאה רע ,םעומש ןעגירעּבעל ןעֿפױה ַא טימ ןעמונרַאֿפ ,סַאג ּפָארַא
 ,לעמערר ןייז ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא רעריװ זיא ןוא יז ףיוא קוק ַא טּפַאֿכ

 סָאד , ןַאט גיסיירד --- גיצנַאװצ ןופ ןענַאטשעּב ןיא לעדער סָאד
 גינײװ םײרּפשרַאפ ןעּבָאה עֿפלעװ ,ןעלקַאּפ טימ ןעּפַאלקש בור
 ּתיר ן'טימ טפול יד טליפעגנָא ןיא ךיור ןעקרַאטש ַא רעּבָא ,ןיײש
 רעהירפוצ ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז ןערַאה יד ,םימשּכ עשידניא ןופ
 ןיוש ,גיצֿפופ רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא ,ײז ןופ רענײא .,טנַאה ןיא טנַאה
 לעסיּב ןעגרַאק םעד רעּביא ןעגָארטעג טָאה ,ךילּפ לעקימש ַא טימ
 טָאה'מ סָאװ ,טײקמַאזקרעמפיוא רעד ןופ ,ץנַארק-רעּברָאל ַא רָאה
 ןעװעג ויא רע זַא ,ןעגנירד טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןעזיװעגסױרַא םיא
 .טונ רעגיזָאר רער ןופ דלעה-טּפייה רעד ןוא טקנופלעטימ רעד
 םענָאט עטײרּב ןעגָארטעג ןעּבָאה עלַא ,עינַאּפמָאק רעבילרערירּב
 זיא קוק ןײא .טמערּבעּב רוּפרוּפ טימ ,ףָאטש םענעלָאװ ןעסײװ ןוֿפ
 סאר זַא ,קפס םוש ןהא ןענָאקרער וצ רעטֿפעװ ן'רַאפ גונעג ןעװעג
 .עגרעטנוא ןעּבאה סאו ,טײל עטלעטשעגכיוה רהעז ןעװעג ןענײז
 -פא ןײז ריבּכל טײצלאמ ַא ףאנ ףיש ןײז ףיוא דניירפ רעײז טריֿפ
 רעטרעהענרעטנוא רעד ,טכַאנ עצנַאג ַא טרעיודעגנ טאה סאוו ,ראַּפ
 ,הרעשה עניזאד יד טגישעטשעּב טאה םעומש

 -עגּפָא לעדער ם'נופ רענײא ךיז טָאה ---,םוטניוק ןַײמ ,ןײנ ---
 ןופ הלװש ַא ףילקריו זיא'ס ;ץנַארק-רעּברָאל ןיא ןַאמ םוצ ןעֿפור
 .זנוא ןוֿפ קעװַא ךינ ױזַא רטדיװ ןיוש ףיד טמענ יז סָאװ .,,ןענוטרָאפ
 ףיוא סָאװ ,ןע'מי יד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ךָאד וטסיּב ןעטכענ טשרע
 ,מַאהעג טינ טײצ ןײק וליּפַא ךָאנ טסָאה וד ,רַאטלַארּביג טײז רענעי
 {,חשּבי רעד יצ טירטסיופ ןייד ןענײװעגוצקירוצ
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 ,רעטיײװצ ַא ןעֿפורענסױא טָאה ץֿכָאטסַאק ײּב רעװש = ףיא ---
 טינ ףיז רימָאל --- טרעקעגנירַא ליפוצ לעטיּב ַא גיטנָאק טָאה סָאװ
 , ןעניװעגּפָא קירוצ רָאנ ליװ םוטניװק רעזנוא ןלזמ ן'פיוא ןעגָאלק
 ףיוא ףעלדנײּב-ליּפש ,ןערָאװעגנָא שֿכַאנ עגיטנייה טָאה רע סָאװ
 ףױא ףעלדנײּב-ליפש יװ שרעדנַא םעּפע רָאג ןיא םי ןיא ףיש רעד
 ? סוטניווק ,ױזַא טיִנ רשפא ---,השּבי רעד

 ---רעטירד ַא טנָאזעג טָאה---!ןענוטרָאֿפ ףיוא זנורּב טינ  טייז---
 .ענ ז טָאה םויצנַא ןיא ,ענזירּפַאק טינ ןוא דנילּב טינ זיא

 ,תמא ,רערור ןיז יז טריֿפ םי ץּפױא ןוא ץסוטניווק וצ שלעכײטש
 םיא יז טגנײרּב ןער יצ רעכָא ,זנוא ןיֿפ קעװַא לָאמַא םיא טמענ יז
 ? תונוחצינ עיינ טימ ּפָא קירוצ טינ לָאמ סֿכילטיא

 טָאה ---,ונוא ןופ וצ טפָא ױזַא םיא סע ןעמעג ןעכירג יד --
 .ירג יד ףיוא ןרעזײּב ףיז רימָאל ---,רענַײא ךָאנ טשימעגנײרַא ךיז
 .ניא ײז ןעּבָאה לעדנַאה םעד רעּביא ,רעטעג יד ףיױא טינ ,ןעכ
 ,ןעטלַאה וצ המחלמ ןעסעגרַאֿפ ןעצנַאג

 ןיא ןוא רעיוט םעד ןעגנַאגעגברור עינַאּפמָאק יד זיא לײװרעד
 רַאֿפ ןעגעלעג עטֿכוּב יד זיא ףילרעה ,םַאד ץפיוא ןעמוקענסױרַא
 טָאה רערָאֿפיםי ןעטלַא ץ'רַאפ ,ןייש ןעגיגָאטרַאֿפ ןופ ץנַאלג ןיא ײז
 רעֿפילדנײרּפ ַא יװ ןעננילקעג סעילַאװכ יד ןוֿפ ןעקסעילּפ סָאר
 עניטפערק יד טּפעשעג רע טָאה ןעהיצ-םעטָא עפיט ןיא .ָאּבה:ףּורּב
 יד יװ טקעמשעג רעטעּב םיא רַאפ טלָאװ יז יװ ךײלג ,טֿפול םי
 , טנַאה יד ןעּבױהעגפיוא טָאה רע ,םימשּב.דרנ !

 / ןעװעג בירקמ ףיא בבָאה עמסענערפ ןיא ,,םויצנַא ןיא / טינ ---
 ףיא ,טייז.ברעמ ןופ םיײװ טניװ רעד !טהעז ןוא --- תונּברק עניײמ
 ---ןגידענג רימ וצ ןעװעג גידנעטש טסיּב וד !ענוטרָאפ ָא ,ריד קנַאד
 ,ןָאט ןעטסנרע ַא טימ טגָאזעג רע טָאה

 ןעּפַאלקש יד }{ ףורסיוא ןייז טרזחעגרעּביא ןעּכָאה דנײרּפ עלַא
 ,ןעלקַאֿפ יר טימ טכָאּפעג ןעּבַאה

 :נעויײװ ,טדערעג רעמײװ םוטניווק טָאה--!ןָא יז טמוק טא -- |
 ףרַאד ---םַאד טײז רענעי ףיוא ךָאנ טײװ ץנַאג ערעלַאג ַא ףיוא גיד
 ןעד זיא ?ןירעבָאהּביל רערנַא ַא ןעטסולג רערָאֿפ.םי ַא רָאג ןעד
 ?סויַאק ,ָא ,ריא ןופ רעטנחעּב עיצערקול ןַײר
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 ,ףיש רעד ןעגעקטנַא טקוקעג רע טָאה ןעגיוא עגירנעטבײל טימ

 *טסַאמ ןעגירערינ ן'פיוא ;גערּב םוצ טרעטנעהענרעד ךיז טָאה סָאװ

 ףױ ןעּבָאה סרעדור יד ,לעגעז רעסײװ ַא טרעטַאלּפעג .טָאה םיוּב

 ,ךילגעװעּבמוא ןעּבילּבעג עגר ַא ,ןעּבױהעגֿפױא ןוא ןעזָאלעגּפָארַא

 יטיר יד יװ טקנוּפ ,רעסַאװ ם'ניא טקניטעגרעטנוא ךיז רעדיװ ןַאד

 . שיפ ןעגידנעמיווש ַא ןוֿפ ןעגנונעװעּב עשימ

 טינ ,טנָאעג טסנרע רע טָאה ןרעטעג יד טינ טרעטסעל ---

 :עלעג יד ונוא ןעּביג ײז ,ףיש רעד ןוֿפ ןעגיוא יד גידנעמענּפָארַא

 .ןײלַא ןענײז רימ ןיא ,ןעטײקגיאײֿפ ערעזנוא ןעזײװוצסױרַא טייהנעג

 זירג יד ףייש ןיא סָאװ ןוא .םיוא טינ ײז ןעצינ רימ ּביױא ,גירליש

  ןיִּב ףיא סָאװ ,רעּבױר-םי יד זַא ,םוליטנעל ןיימ ,וטסעגרַאּפ ,ןעכ

 רעּביא ןיחצינ ןיײא ,ןעכירג ףיוא ןענייז ,ןעֿפָארמש וצ יז טקישעג

 + רעגַאקירֿפַא יד רעּביא תונוחצינ טרעדנוה יװ טרעװ רעמ ןיא ײז |

 ?ןײרַא םי ןעשיאינע םעד ןיא קעװַא ףיז וטזָאל ,סע טסייה ---

 י ףיש ןייז ףיוא טהורעג ץלַא ךאנ טאה קילּב םרערָאּפ-םי םעד

 *גרָאז טינ טהילפ לעגייפ ַא !טײקטבײל ַא רַא'ס !ןח ַא רַא'ס ---

 טאה --!קיק ַא ראנ טיג !ןעדניא עשירערַאנעג יד רעּביא רעזאל

 םוצ ףיז טדנעװעג ןוא טּפַאכיַאֿפ ףיז ףײלג ראנ ,טנאזעג רע

 ןעשיאיגע .ןיא רָאֿפ ךיא ,עי ,סולוטנעל ןיימ ,גידלישטנַא ---;דנײרּפ

 לעװ ,טנעהָאנ זיא רָאּפּפא ןיײמ ןוֿפ העש יד יװ ױזַא ןוא ,ןײרַא םי

 םע לאז ונוא ןעשיוװצ רעּבא ,ןיפרער הּביס יד ןעױרטרַאפ ךייַא ףיא

 םער ןעֿפרַאװּפױא םע טלאז ריא ,ןעלעװ טינ טלאוו ךיא ,ןעּביײלּב

 ,רנײרפ ַא רענײמ זיא רע ,םיא גידנענעגעגעּב ,ריוומואוד

 םירצמ:לש-הירדנסּבלַא ןוא דנַאלנעֿפירג ןעשיווצ לערנַאה רעד

 ןעשיוװצ יװ גיטֿכיװ ױזַא טקנופ רשפא ,אמּתסמ טסײװ ריא יװ ,זיא

 וצ ןעסעגרַאֿפ טאה קלאפ עגיטראד סאד ,םיור ןוא הירדנסּכלַא

 םּוטעלַאטּפירט ןיא ןעילַאסרעצ יד רובּכל בוט-םוי םעד ןרעייפ

 םינ וליפַא זיא סָאװ ,שינעטערעגמוא ַא ךרוד טֿפָארטשעג יז טָאה

 יױזַא ןערָאװעג ןעטרָאד זיא לערנַאה רעד ןוא ,ןעלמַאוצנײַא יאדּכ

 .וליּפַא גָאט ןיײא ןײק ףייא טלַאהּפָא ןיק ןייז טינ רָאט םע זַא ,םיורג

 *םי רעסענָאסרעֿפ יד ןופ טרעהעג ףױא אמתסמ ךָאד טָאה ריא

 ףיא ,םוניסקװע ןיא טסענַא טכַאמעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רעּבױר
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 -כענ ! ָאטינ רָאג ןענייז םיקיזמ ערעסערג ןייק !םוֿפקַאּב ײּב רעווש
 .ֿפרוד טָאה טָאלּפ רעײז זַא ,העירי ַא ןעמיקעגנָא םיור ןייק זיא ןעט
 ײּב םערעלַאג יד רנורג וצ טזָאלעגּפָארַא ,רָאֿפסָאּב םעד טרעדורעג
 יא ןוא ,עריטנָאּפָארּפ ףרוד טלעגעזעגֿפרוד ,ןָארעקלַאֿפ ןוא ץנַאציּב
 ןעשיאייגע ןיא ןעסירעגנײרַא ףיז רניצַא הליזנ ךָאנ טשרָאד רעײז
 ןיא םורַא ןערָאֿפ ןעפיש ערעיז סָאװ ,םירחוס-הָאובּת יד ,ןײרַא םי
 ןוא קערש רַאפ ףיז רעסיוא ןענייז  ,םי ןעשידנעללעמימ ם'נופ חרומ

 רעֿכלעװ ,רסיק םוצ ףליה ךָאנ טדנעװעג ףיז יז ןעּבָאה ,ארומ
 ןופ ןעײג ףָאנ טנײה ןוא ,ץנעיריוא ַא ףיוא ןעמונעגפיוא יז טָאה
 טָאה רע ,,.-- םונעזימ ןופ ןוא סערעלַאג טרערנוה םױרַא ענעװַאר
 ןופ טײקגיריגײנ יד ןעציירוצ גידנעלעװ יװ ףיילג ,טלעטשעגּפָא ךיז
 ! ענײא רָאנ םונעזימ ןופ ןוא --- דנײוֿפ ענייז

 { בוט.לזמ ריד ןעשניוװ .רימ ! סוטניװק רעכילקילג ---
 .יוהרעד טסעװ וד זַא ,ןמיס ַא ןזיא גנומיטשעּב עגיזָאד .יד ---

 יװ רעגינַײװ טינ ,ריומואוד סלַא ףיד ןעסירנעּב רימ ,ןערעװ ןעּב
 ! ריוומואוד

 רענעש א טגנילק סָאד --- ריוומואוד רעד סוירַא םוטניווק ---
 | !ןוּבירט רעד סוירַא סוטניווק יװ

 ענײמ ,ןעצרַאה ןעּפימ ןוֿפ ְךייַא קנַאד ךיא ,ףיא קנַאד ףיא ---
 י -- םָאד טָא טהעז ריא ,טגידנעעג טינ ךָאנ ּבָאה ףיא ,ללּבה ,דנײרֿפ

 | ! טנעײל טַאנ
 ןעגױצעגסױרַא רע טָאה עגָאט ןייז ןופ ןעּבלַאֿפ יד ןעשיווצ ןוֿפ

 .רעװ יד טימ דניירפ ענײז יז טגנַאלרעד .ןוא הליגמ ענעטעמרַאּפ ַא
 ּבָאה ,הרועס יד טעװַארּפעג ןעּבָאה רימ ןעװ ,טכַאנײּב טנייה ? רעט
 ,ץסינַאיעס ןיֿפ --- ןעמוקעּב סָאד ףיא

 רעד ןיא ןעגנולקעג טלָאמעד ןיוש טָאה ןעמָאנ רעניזָאד רעד
 ,הּפרח רעד ןופ ןײר ןעװעג ןַאד ךָאנ ןיא רע } טלעװ רעשימיור
 ,רעטעּפש ןערָאװעג טקעדעּב זיא רע רעכלעװ טימ

 לוק ןייא ןיא ןעפורעגסיוא עלַא ןעּבָאה --- ! ץסונַאיעס ןופ ---
 סָאװ ,ןענעײלוצרעּביא ידֹּכ ,לערער ַא ןיא טּפוטשעגֿפױנוצ ףיז ןוא
 ,ןעּבירשעג טָאה הררש רעכיוה רעד

 -,ריומואוד םעד ,םוֿפור סויליצעצ וצ סונַאיעס,
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 ,ריוומואוד םעד ,סופור סוילוצעצ וצ םונַאיעס;
 ,רעּבמעטּפעס 19 ,םיור
 סוירַא םוטניוק ןעגעװ תיעידי עטוג ןעמוקעּב טָאה רסיק רעד

 רע סָאװ ,תורובנ יד ןיפ טרעהעג רע טָאה טּפיוהרעד ,ןוּבירט םעד
 ַא ,ןעליו ןייז זיא םורעד  ןע'מי עגירברעמ יד ןיא ןעזיועג טָאה
 ,חרומ ןײק ןעזָאלקעװַא דימו-ףּכיִּת ךיז לָאז םוטניווק רעניזָאד רעד

 .ענסיוא ,סעמערירט טרעדנוה זַא ,רסיק רעד טלעֿפעּב רעטיײו
 ןערעװ טקישעגסױרַא ףֹּכיּת ןעלָאז ,המחלמ וצ גיטרַאפ ןוא טכיד
 םי ןעשיאײגע ןיא ןעזיװעּב ךיז ןעּכָאה סָאװ ,ןעטַאריּפ יד ןענעק
 ייא ערנַאמָאק:רעּבײא יד ןעמענרעּביא לָאז סירַא םוטניוװק זַא ןוא
 - ,טָאלּפ ןעגיזָאר ןרעּכ

 ,םויליצעצ ,ריד ףיוא ףיז יא וָאלרַאּפ םיטרּפ יד ןיא
 .םױרַא סע טסעװ וד יװ ,ןערעװ טנײלענּפָא טינ רָאט תוחילש יד

 ,ץסומניװק רַאּפ ןוא ריד רַאֿפ ןעלעפעּב עטגײלעגײּב יד ןוּפ ןהעז
 *,םונַאיעס,

 ,ריּפַאּפ סָאד ןענעײל םעד ףיוא טגײלעג טינ טֿכַא ןייק טָאה םוידַא
 ,ףיש רעד טימ ןעמונרַאפ ןעװעג זיא טײקמַאזקרעמפיוא עצנַאנ ןײז
 ןעּבױהעגנָא רע טָאה ףילדנע ,רעטנעהענ ץלַא ןעמוקעגוצ זיא סָאװ
 םלַא .ענָאמ ןײז ןופ עלָאּפַא טימ ןעטפול רעד ןיא ןעֿפָאּפ וצ
 .רעטניה ןיא טמַאמףענָאֿפ ץֿפױא ףיז טָאה ןעכַײצ ן'ֿפױא הבושת

 ץפױא נַאלּפ רעטיור:רוּפריּפ ַא ןעּבײהעגפױא ףיש ןופ .לײט
 -עלקעגֿפױרַא ,ןעסָארטַאמ עֿכילטע ןעזיוועג ףיז ןעּבָאה קרעװלָאב
 .ּפָארַא ןיא םעיײר יד ףיוא ןעטַאנַאק יד רעּביא ןענַאד ןוֿפ טרעט
 .עג טלעטשעגנָא ןיא ףיש ןופ לעּבָאנש רעד ,ןעלנעז יד ןעגיוצעג
 ןערָאװעג זיא ּפעלק-רערור יד ןיֿפ טקַאט רעד ,גערּב םוצ ןערָאװ
 טייקדניװשעג רעצנַאג רעד טימ ךיז טָאה ףיש יד ןוא רעגיטסַאה
 :יטנָאק ַא טימ ,רניירפ עגיײז ןוא ץסוירַא ףיוא ךײלג ןָאטעג זָאל ַא
 . ןעגנוגעװעּב עלַא טשרָאּפעג קילּב סנוּבירט םעד טָאה האנה רעג
 םעד טגלָאֿפעג טָאה יז רעבלעוו טימ ,טײיקכיג יד ,ףיש רעד ןופ
 יעּבַא טַאהעג ןעּבָאה גנַאג ריא ןיפ טײקרעכיז יד ,רערור-רעײטש
 ,ףיש-המחלמ ַא רַאֿפ טרעװ רעדנוז

 רענַײא ןעפורענּפָא ךיז טָאה ---! ןעֿפמיג יד יב רעװש ךיא ---
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 ןענָאק רימ --- .הליגמ יד ןסוטניווק גידנעּבעגּפָא  ,דנירפ יד ןיפ
 ;ןערעװ טסיורגעג טשרע טעװ דניײרפ רעזנוא זַא ,ןענָאז טינ ןיוש
 טימ ןעמענרעּביא ףיז ןעגעמ רימ ,סיורג גונעג רניצַא ןיוש זיא רע
 םעּפע ךָאנ וטסָאה ,דנײרֿפ ןעטלעטשעגכױה ַאַא ןוֿפ עּביל רעד
 ?ןענעוומרעזנוא רַאֿפ םיינ

 ןוא --- ,םרעֿפטנעעג סוירַא טָאה --- ,טשינרָאג רעמ = ,ןיינ- ---
 ,םיור ןיא זיא ,ןערָאװעג רָאװעג דנוצַא ָאד םײז ריא םָאװ ,םָאד
 ,טינ םיינ ןייק גנַאל ןיוש ,םורָאפ ץ'פיוא ןוא ץַאלַאּפ ןיא טּפױהרעד
 סעיצקורטסניא ערעיונעג יד ,גיטכיזרָאֿפ רהעז זיא ריוומואוד רעד
 ןעֿפערמ לעװ ףיא וא וו ,ָאמ וצ ּכָאה ךיא סָאוו ,םעד ןענעװ
 ןעטרָאד ;ףיש רעד ףיוא ןײגרעד טשרע יא סעװ ,טָאלֿפ ןיימ
 רעּבָא רעמָאט ,טעקַאּפ ןעטעמחחרַאֿפ:טוג ַא ןיא רימ ףיוא יז ןעטרַאװ
 ײז רַאפ טײז ָאט ,ןּברק ַא רעטעג יר ןעגנערּב וצ העדּב .ריא טָאה
 ץעגרע טלעגעז רערָא טרערור סָאװ ,דנירפ רעיא ןעגעוו ללּפתמ
 ךיז ,טגָאזעג רע טָאה --- ףיש יר ןיוש ןיא טָא רָאנ ,וצ עיליציס וצ
 ףימ ןעריסערעטניא ןעסָארטַאמ יד -- ,םי םוצ גידנעדנעװ .רעדיװ
 ןייק טינ זיא'ס ,ןעּפמעק ןוא ןעלגעז ןעזומ יז טימ לעװ ףיא ,רהעז
 ;רעגיזָאד רעד סָא יװ ױזַא נערב ַא וצ ןיטשוצ וצ טעּברַא עגנירג
 רימ ןעלעװ ,ןעריֿפכריד סע ןעלעװ ײז ױזַא יװ ,ןָאט קוק ַא רימָאל
 ,טֿפַאשטינעג ןוא טֿפַאש'הירּב רעײז ןענעו גנוניימ ַא ןעּפַאש ךיז ןענָאק

 : {טנַאקעּבמוא ןעד ריד זיא ףיש יד ,טסיײה סָאװ ---
 לעװ יצ ,טינ וליּפַא םײװ ףיא ןּוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ העז ךיא ---

 ןעשנעמ ןעטנָאקעּב ןייא שטָאֿכ ןעניפעג ריא ףיוא יא
 | | ?הלעמ ַא ןער סָאד זיא --
 ףינ ןערעװ טַײלסֿפיש רימ ,,ןעגָאז וצ םָאװ ּפַאנק טָאה'פ --

 הנּכס רעטכירעגמוא ןופ העש רעד ןיא ,ךיז ןעשיווצ טנַאקעּב
 : | ,האניש ייס ,טפַאשּביל ייס ןערָאּבעג טרעװ

 .ןיא ףימ ץנַאג ,עלָאמש עגנַאל סַאלק םוצ םרעהעג טָאה ףיׂש יד
 .עגמוא ,עגיטסַאה רַאֿפ טיוּבעג ,ןעֿפיש:המחלמ עגידנעציז רעסַאװ
 ,טיג ןעטלעז ןעװעג ויא  עיצקורטסנָאק ריא .ןעננונעװעּב עטכיר
 סעילַאװֿפ יד ןַא ,חוּכ ַאזַא טימ ןעטלָאּפשעג יז טָאה רעסַאװ סָאד
 ךייה רעד ןיא ןעּבױהעג גירנעצירּפש ןוא גידנעמיוש ךיז ןעּבָאה
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 +רערָאֿפ רענעגיוּבעגסױא ןייש רהעז רעד ,ףיש ןעטײז עדיײּב ףיוא

 ױזַא לָאמ יײװצ קער ןרעּביא ןעּבױהרעד ךיז טָאה רעריא לײמ

 .ײײז יד ףיוא טריצעּב ןעװעג זיא ןוא סקואוו סנעשנעמ ַא יװ וה

 -טע ,ןעלשומ ףיוא ןעזָאלּב סָאװ ,ןענָאטירט ןופ ןערוגיֿפ טימ ןעט

 ,ליק םוצ טגיטסעפעּב , ,עיניל-רעסַאװ רעד ןוֿפ רעגירערינ סָאװ

 לעּבָאנש ןימַא -- םור טסָא ר סָא ד טצרַאטשעגסױרַא טָאה

 ןיא טנידעג טָאה סָאװ ,ןענָאלשעּב ןעזייֵא טימ ,ץלָאה ןעטסעֿפ ןופ

 יש ירד ןעכלעװ טימ ,רעװעג ףילקערש ַא רַאפ ןעגעלשעג-םי יד

 .ערעדנַא יד ענייא ןעבעטשֿפרוד ןעגעלֿפ ןעפ

 ןעטסעפ ַא טימ ןעגָאלשעּב ןעװעג ןענײז ףיש ןעטײז עדייּב

 ןײש ַא טימ טלעגנירעגמורַא ןעװעג זיא טרָאּב רעד ;היצרעּביא

 ,רעסַאװ ןױעטנוא ,רעגירערינ עלעסיּב ַא ןוא ןלעטנעװ טצינשעג

 םצישעּב ,רעבעל עגידֿפעלײק תורוש ירד ןהעזעג ךיז ןעּבָאה

 יד טגעװעּב ךיז ןעּבָאה'ס ואװ ,רערעל-ןעסקָא . ןופ ןעלירּב טימ

 ןעטַאנַאק עטנזעג ײװצ ,טײז רעדעי ףיוא גיצֿפעז וצ --- סרערור

 ןענייז'ס םרעקנַא ליפיװ ,ןעזיװעג ןעּבָאה ,ןרערנַא ןרעּביא רענײא

 ,קער:רערָאּפ ץֿפױא .ָאד
 טגָאעג טָאה קעדירעּבײא ם'נופ עיצקורטסנָאק עטושּפ יר

 +רַאפ טּפױהרער יז טָאה ףיש רעד ןוֿפ שזַאּפיקע רעד .זַא ,תורע

 וצ רעמ ,ףיש ןעטימ ןיא רעפעגמוא ,סרערור יד ףיוא ןעזָאל

 ןעטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,םױּבטסַאמ ַא ןענַאמשעג זיא ,וצ.טנרָאֿפ

 םעּפעּב ןעװעג ןעגניר טימ ןענייז עֿבלעװ ,קירטש עקרַאטש ךרוד

 גרַאװקירטש סָאד ,קרעװלָאּב טײז רעטסגינײװניא רעד וצ טניט

 םער רַאּפ ןעװעג גיטײנ זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ רָאנ ןענַאטשעּב זיא

 ףױא ,עײר רעד ןוא לעגעז ןעגיטנַאקריפ ןעסיורג ןעגיצנייאנייא

 1 ןעגנַאהעג ןיא רע רעֿפלעװ

 םעד ןעגױצעגּפָארַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעסָארטַאמ יד רעסיוא

 - רנירפ יד ןעּכָאה ,םעײר יד ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז ןוא לעגעז

 +עג זיא רע ;ףיש ןפיוא ןַאמ ןַײא רָאנ טקרעמעּב השּבי רעד ןופ

 .קעד ן'פיוא טנרָאּפ רעצנַאּפ ןיא; םלעה ןיא ןָאטעגנָא ןענַאטש

 יעג ןעניז סָאװ ,סרערור ענעּבמעד גיצנַאװצ טרעדנוה יד

 ןיא ףיז ןעקוט ןעגידנעטש ם'נופ םײװ - גיצנַאלג ןערָאװ
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 ףיז ןעּבָאה ,ןייטשנעטמיּפ טימ ןעּבײרּפָא ןעטּפָא ם'נוֿפ ןוא רעסַאװ
 טלָאװ טנַאה ןיײא יװ ףײלג ,טקַאט םוצ טזָאלעגּפָארַא ןוא ןעּבױהעג
 יז ןַא ,טײקֿפיג ַאוַא טימ ןעגױלֿפעג זיא ףיש יד ןוא ,טריּפעג ײז
 ,רעפמַאד ןעגיטניה ַא ןוֿפ ןײטשּפָא םינ רשפא טלָאװ

 ןעטשרע ץֿפױא ןוא גיטסַאה ױזַא גערּב  םוצ ןעגיולפעג זיא יז
 ,םיריבח סנוּבירט םעד זַא ,שילַאקיזיר זײװרענעגושמ ױזַא סעּפע קילּב
 וליפַא ןעּבָאה ,ירעפיש ןיא טנעװַאהעּב ןעװעג טינ ןענײז סָאװ
 סָאװ ,שנעמ רעד טָאה גנולצולּפ ,ריא רַאפ טַאהעג ארומ לעסיּב ַא
 .ץֹּב ַא טימ טנַאה יד ןעּבײהעגֿפױא ,טרָאּב ץפיוא ןענַאטשעג ןיא
 רעד ןיא ןָאטעג-הילֿפ ַא ןעּבָאה סרערור עלַא 1 טסעשז ןימ רערגוז
 .עגּפָארַא לענש ךיז ןוא ןעטֿפול רעד ןיא עגר ַא ןעּבילּבעג ,ךיײה
 ערעלַאנ וד ,ןערָאװצ ןֹוא טמיושוצ ףיז טָאה רעסַאװ סָאד ,טזָאל
 ןיימש ןעּבילּבעג לָאמ ַא טימ זיא ןוא ןָאמעג לעסירט ַא ףיז טָאה
 .יװ ןוא -- טנַאה רעד םימ טסעשז ַא ךָאנ .טמיילעג קערש ןופ יװ
 ּבענוש ַא ,ףיוה רעד ןיא ןָאטעג הילֿפ ַא םרעדור יד ןעּכָאה רעד
 -ָאה דנוצַא רעּבָא 1 שזָאלענּפָארַא ךיז ןוא ןעטפול רעד ןיא ןָאטעג
 יד ןוא ,םיוארָאפ ףיוא טרעדורעג סטֿכער ןופ ןעסָארטַאמ יד ןעּב
 ףיוא ײז ןעבָאה לָאמ ײװצ ,קירוצ ףיוא --- סקניל ןופ ןעסָארטַאמ
 ןעּבעגעג ךיז טָאה ףיש יד ,רנַאנַא ןעגעק טעּברַאעג ןפוא ַאזַא
 ןאד ןיא ןוא ,סקַא רענעגײא רער םורַא יװ ױזַא רעּביא ײרד ַא
 - ,גערּב םוצ ןענַאטשעגוצ גיהור ןוא םַאזגנַאל

 ,ףיש ןופ לײטרעטניה םעד ךיוא ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה דניצַא
 יד טימ ,ןענָאמירמ ענעגײא יד טימ ןעגנוריצרַאּפ ענייז עלַא טימ
 רעדור.רעײמש ץ'טימ ,ףיש רעד ןופ ןעמָאנ ם'נופ תויתוא עסיודג
 רער ןעסעועג זיא'ס ואװ ,עמרָאפ.טַאלּפ רעֿפױה רעד טימ ןוא
 רערור ץֿפױא טנַאה יד ,גנונעּפָאװעּב רעלופ ןיא רבג ַא ,ןַאמרעײטש
 סָאװ ,לעֿפער טצינשעג ןייש ןּוא טלונעּב ךיוה ַא םיא רעּביא ןוא
 ,טַאלּב סיורג:גיזיר ַא יװ ױזַא םצישעג םיא טָאה

 .רער ףיז טָאה ,טײררעגרעּביא ףיז טָאה ערעלַאג יד תעשּב
 טײל.ספיש יד ןוא לַאש-ןעטיימורט רעֿפרַאש ןוא רעצרוק ַא טרעה
 םימ ,טנעּפָאװעּב גיטֿכערּפ עלַא ,קער ץֿפױא ןעּפָאלעגסױרַא ןעניײז
 ;ףיש יד ,ןעזיפש-ףרַאװ ןוא םרעצנַאֿפ עגיצנַאלג ,םטלעה ענרעּפוק
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 עתמא יד ןיא ףמַאק םוצ יװ טלעטשענסיוא ךיז ןעּבָאה ןעמַארלָאס

 ןערעציּפָא יד ,םעײר יד ףיוא טרעטעלקעגֿפױרַא ןעּבָאה ןעסָארטַאמ

 יוצ ןיא ץלַא .רעטרע ערעײז ןעמונרַאֿפ ןעּכָאה ןעטנַאקיזומ ןוא

 ףיש יד זַא ,שער ןעניטיינ:מינ ןוא תולוק ןהֶא ,גיחור ןעגנַאגעג

 ײרַא קעד סנַאמרעײטש ןופ ןעמ טָאה ,םַאר םוצ ןעמוקענוצ זיא

 ךיז ןובירט רעד טָאה ָאד ,ּפַארט ַא גערּב ץפיוא ןעפרָאװעגרעּב

 רע סָאװ ,טסנרע ַא טימ טגָאזעג ןוא רנירפ ענייז וצ טדנעװעג

 + ןעזיװעגסױרַא טינ רעהַאזיּב ַאזַא ךָאנ טָאה

 ! בוח רעד ךימ טפור דנוצַא ,דנײרֿפ ןײמ |,ונ ---

 ירעד ןוא ּפָאק ןופ ץנַארקרעּברָאל םעד ןעמונענּפָארַא טָאה רע

 ,רעליּפש-היבוק םעד םיא טגנַאל

 טָאה -- ! לומ םעד ןופ גנילּביל ַא ,ץנַארק םעד וצ םענ --

 ,טגָאועג רע
 װעגּפָא ןעבורּפ רעדיװ ךיא לעװ ,קירוצ ףיא םוק רעמָאט --

 ,ןעמוק טינ ףיא לעװ ןוחצינ ַא ןהָא רעּבָא ;סעיצרעטסעס עגײמ ןענ

 ,םוייטַא ןַײד ןיא ץנַארק םעד ףיוא גנייה
 ,ררסּכ דנײרּפ עלַא ןעמונעגמורַא טָאה רע

 רע טָאה ,ןעלקַאֿפ ערעײז ןענױּבעגנָא ןעּבָאה סָאװ ,ןעּפַאלקש יד

 טדנעװעגמוא יז רע טָאה ךָאנרעד ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא

 טימ רליּב לופטכַארּפ ַא טלעטשעגרָאּפ טָאה סָאװ ,ףיש רעד וצ

 ,סמלעה ערעײז ןיא ןעסָארטַאמ תוריש עגיצנַאלג עטלעטשענסיוא יר

 ויא רע זַא .ץוּפ-ןעּפַאװ ןוא ןײז:ילּכ ןעגירלעקניפ ןוא םרעצנַאּפ

 ןוא ,ןעטײּפמורט יד ןָאטעג לַאש ַא ןעּבָאה ,ּפַארט ץֿפױא ףױרַא

 ןופ גַאלֿפ רענרוּפרוּפ רעד טלעקיװעגפיוא ךיז טָאה ףיׂש ץֿפױא

 ,טָאלּפ ם'נוֿפ רידנַאמָאקרעּבױא םעד
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 ,לעטיּפַאק רעטייווצ

 .ערעלאג רעד ףיוא

 טָאה רע ,קעד:ןַאמרעײמש ן'ֿפױא ןענַאטשעג זיא ןובירט רעד
 :עּב םריוומואוד םעד טימ הליגמ ענעֿפָא יד טנַאה/ ןיא ןעטלַאהעג
 רעהעזּפױא םער --- רָאטַאטרָאה ן'טימ טדערעג טָאה ווא ,ןעלעפ
 ,רערעדור יד רעּכיא

 ?שוַאּפיקע ןיימ זיא קרַאטש יװ ---
 ןרעסיוא ןהעצ ןוא רערעדור גיצפופ ןוא ייװצ טרעדנוה ײװצ ---

 | ,טקעלּפמָאק
 ?ךיז ײז ןעטײּב טֿפָא ײװ ---
 ,העש ײװצ עלַא --
 ,טכַארטרַאפ עלײװ ַא ךיז טָאה ןובירט רעד
 טינ רעּבָא ,ןרעדנע ןעּפרַאר סע טעוװ'מ ,רעווש וצ זיא סָאד ---

 גָאטײּב טינ ףיז ןעהורסיוא טינ ךָאד ןענָאק רערערור יד ,רעטציא
 ,טֿכַאנײּב טינ ןוא

 :רעטסײמלעגעז םוצ טדנעװעג ףיז רע טָאה ךָאנרעד
 רעגנירג טעװ ,ןעלגעז יד ףיוא היצ ,גיצניג זיא טניוװ רעד --|

 , ןרערור סָאד ןייז
 .עּב ענעמוקעּב יר ןעליפרע קעװַא ןענייז רעהעוֿפױא ערײּב זַא

 .טּפיױה םעד -- רָאטקער םוצ ןעגנַאגעגוצ ןוּבירט רעד זיא ,ןעלעפ
 ,ןַאמרעײטש

 {ןיוש וטסניד גנַאל יז ---
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 ,רָאי גיסיירד ןוא .ײװצ --- 
 ?ןעמואוושעג טּפױהרעד וטסיּב ןע'מי עֿפלעװ ןיא ---
 , דנַאל.חרזמ ןוא םיור ןעשיווצ ---
 ,ןעּבָאה עקַאט ףיא ףרַאד ןעֿפלעזַא טָא --
 םריומואה םעד טנעײלעגרעּביא לָאמ ַא ךָאנ טָאה םירַא

 | ,סעיצקורטטניא
 :ָאפמַאק ןוֿפ ּפַאק םעד ײּברַאפ עניסעמ ןיײק געװ םעד םענ --

 טסעװ וד זיּב ,גערּב ןעשירּבַאלַאק םעד עזַאּפ לעגעז ךָאנרעד ,עלענ
 וד ,וימ גָאז ,,,ךָאנרעד ,ָאטילעמ טנַאה רעקניל ןיד וצ ןהעזרעד
 ?םי ןעשינָאי םעד ןעשרעהעּב סָאװ ,ןרעטש יד טסנָאק

 ,טוג ײז ןָאק ףיא ,עי --
 ּביױא ,ערעטיק ןייק טייז:חרזמ וצ רערור ָאטילעמ ןופ ָאולַא --

 טשרע ףיא לעװ  ,טניװ ןעגיצניג ַא ןעקיש ןנוא ןעלעװ רעטעג יד
 .ֿכוּב רענָאמעטנַא רעד ןיא יװ רעהירפ טינ רעקנַא םעד ןעּפרַאװ
 ,ריד ףיוא יז זָאלרַאפ ךיא ,תוחילש ענילײַא ַא רהעז ּכָאה ףיא ,עט

 טָאה רע ,תמא ,גיטכיזרָאֿפ ןוא גולק ,גולק ןעװעג זיא סוירַא
 עטסענערּפ ןיא תוחּבזמ יד ףיוא תינּברק עכײר טֿכַארּבעג עקַאמ

 וצ טינ טריטקיד םיא טָאה טּפַאשנולק ןייז רעֶּבָא {םיצנַא ןוא
 טגידרַאֿפ ענוטרָאפ רעדנילּב רעד ןופ רסח םעד זַא ,ןעסעגרַאפ
 - ,ןעגנוגנײרטשנָא ענעגייא ,טײקגיטכיורָאפ ענעגייא ףרוד רעֿכיג ןעמ
 . ןופ רלעה-טּפױה םלַא ,ריא דובֿכל םירדנ ןוא תונּברק ךרוד - יי
 ײּב טֿכַארּברַאֿפ רדסּכ טֿכַאנ עצנַאנַא רע טָאה ,טײצלָאמ םעד
 :רעד טָאה רע רָאנ יװ רעּכָא ;רנײרפ ענײז טימ ליּפש ןוא ןײװ
 ךילג םיא ןיא ךיז טָאה ;טּפול:םי ןופ םעטָא ןעמשרע םעד טריּפש
 זיִּב ,טגיהורעּב טינ ךיז טָאה רע ןוא ,רערָאֿפ:םי רעד טקעװרעד
 יד ,םיטרּפ עלַא ןיא ףיש ןייז טימ ןערָאװעג טנַאקעּב טינ יא רע
 .מוא ןעפערט טינ ןיוש םיא ןעלעװ תוּביס ענעהעזענסיוארָאֿפטינ
 :םײמלעגעז םער ,רערערור יד רעּביא רעהעזפיוא ץטימ ,טֿפירעג
 רע טָאה דניצַא ןעּבױהעגנָא רע טָאה ןַאמרעײטש םעד ןוא רעט
 טימ -- רעהעזפיוא ןוא ןערעציּפָא עגירעּביא יד טימ טנַאקעּב ךיז
 .יא רעטלַאװרַאֿפ םעד טימ ,ןעטַארלָאס-םי יד ןופ רעריּפנָא םעד
 ןוא רעטסיײמ.ףיש ן'טימ ,רעגַאל ץרעּביא ןוא גרַאװנעסע ץרעּב
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 רע טָאה ךָאנרעד ,רעײפ םעד ןוא ףיק רעד רעּביא הנוממ ץטימ
 טששילגעגקעװַא טינ ףיז טָאה ךַאז ןייק ,ףיש עצנַאג יד טקוקעּב
 ,טכױרעּביא יד טגידנעעג טָאה רע זַא ,קילּב ןעֿפרַאש ןײז ןיֿפ
 לובג םעד ןיא ןעניפעג ךיז טָאה סָאװ ,גנידצלַא טנָאקעג רע טָאה
 .ַאג יד זַא ,טגײצרעּביא ךיז טָאה ןוא ,טנעװ-ףיש עגנייא יד ןוֿפ
 וצ טֿכירעגסױא ןוא םיײרגעגוצ ןֿפוא ןעטסעּב ץפיוא זיא ערעל

 :ערט ךיז ןענָאק סָאװ ,תוּביס ענערײשרַאּפ יד וצ ןוא העיסנ רעד
 ןערעװ וצ טנַאקעּב ןעּבילּבעג רָאנ םיא זיא'ס ,געװ ץפיוא ןעפ
 ,שוַאֿפיקע םער ןיפ תֹונורסח ןוא תולעמ עֿפילנעזרעּפ יד םימ
 רעד ןעװעג ןיא סָאד .ערנַאמָאק ןייז רעטנוא ןעװעג זיא סָאװ
 ַא טרערָאּפעג טָאה ןוא עּבַאנֿפױא רעד ןופ לײט רעטסנרַאה
 :ענײא ןיז ףיוא וצרעד ןעמונעג ךיז טָאה רע ,טײצ ערעגנײל
 | ,רעגײטש םענ

 .רַאפ םי רעּביא ןעמואוושעג ערעלַאג יד ןיא גָאט ןעּבלַאה םוא
 טײז.ברעמ ןוֿפ טײװעג רדסֹּכ טָאה טניװ רעד ,םוט סע פ ײכ
 ןופ האנה רעסיורג רעד וצ -- ןעלגעז יד ןעזָאלּבעננָא טָאה ןוא
 ,טלײטעגנייַא ןיוש ןעװעג ןענײז ןעבַאװ יד ,רעטסײמלעגעזו םעד
 .עַּב ,לטשרעּפָאַא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה קעררערָאפ ן'ֿפױא
 טקישעג טָאה ןוּבירט רעד ןוא ,ןעטשרעג ןוא ץלַאז טימ ןעטָאשי
 .עקָא עלַא ןוא ןוטּפענ ,רעטיפיי וצ תוליפּת עכילרעייפ םיא רַאֿפ
 ײז רַאפ ןעסָאנעגסױא ,ףליה ןוא ץוש ײז יײּב ןעטעּבעג ,סערינַא
 טָאה ,סָאד ט'רטפ'ענּפָא ,תריטק טרעכיורעג ןוא  ןייוו - םירדנ-
 ףיז ,שזַאּפיקע ןייז ןערירוטשֿפרוד רעסעּב ןענעק וצ ידּכ ,סירַא
 המחלמ-שיא ר'עתמא ַא -- עטויַאק רעסיורג רעד ןיא טצעזעגקעװַא
 ,םיפ יד זיּב ּפָאק ןיֿפ

 ןעמונרַאפ ,ערעלַאג ןעטימ ןיא ןענופעג ךיז טָאה עטּויַאק יד
 ןיא סוֿפ גיסיירד ןוא גנייל רעד ןיא סופ גיצֿכעז ןוא ףניפ ןופ חטש ַא
 :ול עסיורג ײרד ףרוד טֿכיל ריא ןעמוקעּב טָאה ןוא םיירב רעד
 ןיא !ןעלייז דנָאר ַא ףױא טנעלעגנָא ןעװעג זיא ךַאד רעד .ןעק
 ןעכלעװ ףױא ,םױּבטסַאמ רעד ןעגנַאגעגברוד זיא רדח ןעטימ
 .ײלש ,ןעזיּפש ,קעה םורַא ןוא םורַא ןעגנַאהעגנָא ןעוװעג ןענייזס
 ןעגנַאגעג ןענײז קול רערעי ןוֿפ סקניל ןוא םטכער ,ןיז-ילּכ-רער
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 יז לָא'מ ,םעסעיװַאז ףיוא ןעגנַאהעג ןענײז סָאװ ,וצ-ּפָארַא פערט
 =עג ךניצַא ןענייז ײז יװ ױזַא ;ןעהיצּפָארַא ןוא ןעהיצפיורַא ןענָאק
 סָאװ ,עלַאה ַא יװ ןהעזעגסיוא רדח רעד טָאה ,ןעגױצעגּפױרַא ןעוו
 ,ןעקול יד ןעװעג ןענייז רעטסנעפ עריא

 ךיֿפ ץרַאה סָאד ןענָאז וצ ױזַא ןעװעג זיא עטויַאק עגיזָאד יד
 :סֿפיש עלַא רַאֿפ טקנופלעמַאז סלַא טנידעג טָאה יז ,ףיש רעד
 - +סַאנמינ סלַא ףיוא ,ררח:ּפָאלש ןוא רעמיצסע ,עריד רעײז -- טײל
 םינ ןענײז סָאװ ,מײלסֿפיש יד רַאֿפ טרָא:הורּפָא ןוא לָאז רעשיט
 יעג טָאה ףיורּכעג רעגיטייזליפ רעגיזָאד רעד ,ןעמונרַאפ ןעװעג
 ץֿפױא ןילּפיצסיד רעגנירטש רעד קנַאדַא ,ןײז טלָאמטנ טנָאק
 סָאד טונימ רעד וצ ךילטקניפ טרילונער טָאה עכלעװ ,טרָאּב
 ףֹז טָאה ןוא ףיש רעד ףיֹוא ןעשנעמ יד ןופ ןעּבעל עֿפילגעט
 ,םיוט רעד יװ גיר'תונמחרּבמוא ןוא טסעפרעיומ טפַאשעג

 -טַאלּפ ַא ןענֿפעג ףיז טָאה עטּויַאק קע ןעטשרעטניה  ץֿפױא
 :עועג ןיא טרָאד ,ךעלּפערט עכילטע ףיוא ןעּבױהעגפױא עמרָאּפ

 :ַאמשעג ןיא םיא רַאֿפ ןרערעדור יד רעּביא רעהעזפיוא רעד ןעס |
 םענרעצליה ַא טימ טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,שיטיסנַאנָאזער ַא ןענ
 ןײז וצ ,רערעדור יד רַאפ טקַאט םעד טפַאלקעגסױא רעמַאה
 :רעסַאװ ַא רעדָא ערדיסּפעלק ַא ןענַאטשעג ןיא טנַאה רעטכער
 .ךיז ןעגעלֿפ ןעֿכַאװ יד ןעװ ,טײצ יד טרילונער טָאה סָאװ ,רעגײז
 רעגירגעגיל רעבעה ךָאנ ַא ףיוא ,רעגײז םעד רעּביא .,ןעטײּב
 רעטלונעּב ַא טימ טלעגנירעגמורַא ןעװעג זיא  סָאװ ,עמרָאּפטַאלּפ
 :ַאװ ןופ ,ריטרַאװק םנוּבירט םעד ןענופעג ףיז טָאה ,עשטנערַאּפ
 ףיא טרָאד ,םיא םווַא גנידצלַא ןעקוקֹוצ טנָאקעג טָאה רע ןענ
 טימ לוטש ַא ,ה ,ד ,המיּב ַא ןוא שיט ַא ,טעּב ַא ןענַאטשעג
 ןענײז םיצֿפח עניזָאד יד ,ןהעלנָא ןעֿכױה ַא טימ ןוא עלעשיק ַא
 ,ךלמח:ריּכ עקַאט ןעװעג טנַאה רעטײרּב ם'רסיק םעד קנַאד ַא

 לָאנ קירוצ ןיא ןיה ףיז גידנעלקָאש ,לוטש-בסיה ןעגיזָאד ם'ניא
 ָארלָאפ םעד ג םירַא ןעסעועג יא ,ףיש .רער ןיפ ןענגיגעװעּב יד
 -רועגנָא ַא טימ ,עגָאט רעד רעּביא ןעֿפרָאװענֿפױרַא לעטנַאמ:ןעט
 רעד ןופ גיוא ףרַאש ןייז ןעמונעגּפָארַא טינ רע טָאה ,ררעוש רעט
 .ףרַאש ױזַא טקנוּפ טֿכַארטעּב קירוצ םיא טָאה עכלעװ ,עדנַאמָאק
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 - *רעּביא טינ קילּב ןייז טָאה ךַאז עטסדנימ יד .הבינגּכ וליּפַא םנה
 יד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה רעּבָא ןעטסגנייל םוצ ,טּפיהעג
 סָאר ןָאטעג ךױא קפס םוׂש ןהָא טלָאװ רעזעל רעד ,רערערור
 .ֿפיױא קילּבנָא רעד טלָאװ ןעצרַאה ןיא םיא | ײּב רעּבָא 1 ענעגײא
 .ירט רעד סָאװ טײצ רעד ןיא ,ליפעג.תונמחר ףימ ַא רָאנ טקעװעג
 ףיוא טקיקעג ױזַא טינ ,רעגיטלעוװעג ןיפ זיא רדס רעד יװ ,טָאה ןיּב
 +יװ ףיוא ,טעּברַא רעײז ןופ ןעטַאטלוזער יד ףיוא יװ ,ןענָאזרעּפ יד
 ,םיא רַאּפ גיטֿכיװ ןעװעג ןענײז ײז ליפ

 רהעז ןעוועג זיא ,טקעלּפטנַא םיא רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,דליּב סָאד
 :ָאה ,גנייל רעצנַאנ ריא רעּביא ,עטויַאק ןעטייז יד ײּב ,סטישּפ ַא
 =םעֿפעּב ןעװעג ןעניײז סָאװ ,קנײּב תורוש ירד ןעגיוצעג ךיז ןעּב
 זיא הרוש עטייווצ יד זַא ,ןּפוא ַאזַא ףיוא ןעסרעּבמיט יד וצ טגיט
 -- עטירד יד ןוא ,רעמשרע רעד ןוֿפ רעֿפעה ןוא רעטניה ןעװעג
 ןענייז רערעדור גיצכעז יד ,רעטײװצ רעד ןוֿפ רעֿפעה ןוא רעטניה
 ץַאלּפ גונעג טַאהעג טָאה רעריװטעי זַא ,ױזַא טצעזעגסיוא ןעװעג
 :עג יונעג טָאה רע רָאנ ּבױא ,םרעדור יד טימ ןעטעגרַא וצ ײרֿפ
 ײּב יװ ךַאז עניבלעז יד ,ןעמונעג ףֹוּת ןיא ,טקַאט םעד ןעטלַאה
 ,טקַאט םוצ ןעײר ענעסָאלשעג ןיא ןערישרַאמ סָאװ + ,ןעטַאדלָאס

 . רעד ײּב ןענײז קנײּב תורוש ײװצ עטשרע יד ןוֿפ רערעדור יד
 הרוש רעטירד רעד ןופ רערעדור יד ןעװ תעשּב ,ןעסעזעג טעּברַא
 ,סרערור ערעגנייל טַאהעג ןעּבָאה ײז עלײװ ,ןייטש טזומעג ןעּבָאה
 ײלּב טימ ןעסָאגעגנָא ןעװעג ףעלטנעה יד ײּב ןענייז םרערור יד
 .עגעג ןעּבָאה עכלעװ ,ףעלרנעמיר עגירועניײּב ןיא ןעגנַאהעג ןיא
 טָאה רעּבָא וצרעד :טניװ ןעגעק ןרערור וצ םײקֿפילנעמ יד ןעּב
 :עג טָאה טפָא ץנַאג ןוא ,טפַאש'הירּב עסיורג ַא םרעדָאּפעג ךיז
 ןעצײלֿפרַאפ טגעלֿפ עילַאװכ עֿכױה עטֿכירעגמוא ַא ןַא ,ןעּפָארט
 ,רערעדור ןעגיטֿכיזרָאֿפמוא םעד טרָא ןופ ןענָארטּפָארַא ןוא

 ףרוד ןוא ,טֿפול עשירּפ ןײרַא ףיוא זיא רעֿפעל:רערור יד ךרוד
 ןיש לעסיּב סָאד ןעמיקענוצ זיא קעד ן'פיוא ןעּבױא םעטַארג יד
 טָאה ָאולַא םיטרּפ עגינייא ןיא ,ערעלַאג רעד ןיֿפ טכענק יד רַאפ
 ןוֿפרעד רעּבָא ,רעגרע ךָאנ ןייז טנָאקעג רערעדור יד ןופ עגַאל יד
 רהעז ןעװעג ןיא ןעּבעל רעײז זַא ,ןעגנורדעג טשינרָאג ךָאנ זיא
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 טרָאטעג טינ ײז ןעּבָאה ךיז ןעשיווצ אשמו:ענמ םוש ןייק ,םענעננָא
 .רע ערעײז ףיוא ןעסעזעג ײז ןענײז סיוא גָאמ ,ןייֵא גָאט ,ןעּבָאה
 טעּברַא רעד תעשּב ;טרָאװ גיצנייא ןייק גידנעדײרסיוא טינ ,רעמ
 ןוא ;םינּפ ןיא ןרעדנַא םעד רענײא ןהעז טנָאקעג טינ ײז ןעּבָאה
 יעלפ ,ןעהורּפָא ףיוא ןעּבעגעג ײז טָאה'מ סָאװ ,תוקספה עצרוק יד
 ,ןעפָאלש ןוא ןעסע ףיוא ןײגקעװַא ײז ײּב ןעג

 טעּברַא:ןעֿפַאלקש יד ןעװעג ללכּב ןעטײצ עגעי ןיא זיא רעװש
 ייס ,ןעגנוטסעֿפ יר ןופ ןעלַאװ יד ףיוא ייס --- ע'טּפשמ'רַאפ יד ןופ
 .ַאג:םנירק יד רעּבָא ,ןעּבורג:גרעּב יר ןיא ןוא ןעײסָאש יר ףיוא
 טגיטעזעגנָא טינ ףיז ןעּבָאה ןעפישסלערנַאה יד ףיוא יװ סערעל
 .םי עטשרע יד טליּפשענסױא טָאה םוליאורד טניז ,תונּכרק טימ
 טגײלעגּפָא ךיז רעמיור יד ןעּבָאה ,דנַאלרעטָאפ ןיז רַאפ טכַאלש
 טקניּפ ןיחצינ ןופ רובּכ רעד טרעהעג טָאה ײז ןוא םרעדור יד ףיוא
 יר ןעוועג ןענייז קנײּב-רערור עגיזָאד יד ,ןעטַאדלָאס:םי יד יװ ױזַא
 יד ןוֿפ הרובג רעד ןוֿפ ןוא טֿכַאמ רעגידנעטקַאװ ם'מיור ןוֿפ תורע
 יר ףיוא ןעסעזעג ןענײז תומוא עלַא טעמּכ ןופ ,ןעדלעה עשימיור
 טמיטשעּב ןענייז סָאװ ,ענעגנַאֿפעג:המחלמ בור סָאד ,קניײּב עגיזָאד
 םער ןוא טּפַארק-לוקסומ רעײז קנַאד ַא טסניד-רערור םוצ ןערָאװעג
 ןענעקטנַא ,טירּב ַא ןעסעזעג ןיא ָאר ,תורצ ןעגָארטוצרעּבירַא חוב
 .טימ קנַאּב ןייא ףיוא םירק ןופ ןיז ַא םיא רעטניח ,רעיוויל ַא םיא
 ןעשיוװצ רעֿפערּברַאֿפ עשימיור ,רענעּבעט ַא ,רעילַאג ַא ,טיקס ַא
 ןעטײװ ןופ ןערַאּברַאּב ןוא םישוּכ ,ןעדיא ,ןעדרַאּבָאננַאל ןוא ןעטָאג
 ןופ רערליוו רעגירָאהמױר ַא -- טרָאד ,רענעטַא ַא ָאד ,רנַאל-ןופצ
 ןעזיר עגיגיוא? ?ולּב --- רעטײװ ןוא ,עינרעּביה רענעֿפרָאװרַאפ רעד
 ןהעזעג טינ לָאמנײק ןעמ טָאה ײז ןוֿפ םענייק ,דנַאלרעּבמיק ןוֿפ
 ,גידנעגניז טרעהעג טינ לָאמנײק ןעמ טָאה םענײק ןוא גידנעבַאל
 ןעצפיז םוצ רָאנ טניד יז ןעװ ,גנוצ יד ןעשנעמ םעד גוט סָאװ
 יד ?הבשחמ םוש ןײק ןעקירדסיױא טינ רָאט ןוא ןעצֿכערק ןוא

 ןעֿפילגעג ןעוװעג זיא ע'טּפשמ'רַאֿפ עמירָא עגיזָאד יר ןופ הֿפרעמ
 םימ ןוא ףילעמַאּפ טּבערטש סָאװ ,םָארטש ןעשידרערעטנוא ַא וצ
 טעמּכ רעּבָא ,ײרֿפ רעד ףיוא גנַאגסױרַא ַא ןעניפעג וצ שינרעטַאמ
 ,טסיזמוא גידנעטש
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 ,המכח גינײװ וצ טרעדָאֿפעג טָאה רערעדור יד ןופ טעּברַא יד

 סָאד ,סיוטש ןופ טּפַארק יד ,טסײג רעײז ןעפרַאש ןענָאק לָאז יז זַא
 טפַאשטינעג יד ,רעסַאװ ןיא .סרערור יד ןעקנוט סָאד ןוא ןעּבכעװש
 הרוּת עצנַאג .יד ןעװעג זיא סָאד --- ,טניװ ןעגעק ןרערור ןענָאק וצ
 ןענײז ןעגנוגעװע יד רעשיטַאמָאטװַא סָאװ ןוא ,רערעדוד ַא ןופ
 .כױרָאֿפ יד וליּפַא ,ןעּבעגנייַא ךיז ײז ןעגעלֿפ רעסעּב ץלַא ,ןעוועג
 רעכיג ןעװעג ײז רַאפ זיא ,םי ן'ֿפױא גיטיונ ױזַא ןיא סָאװ ,טײקגיט
 .טֿכענק עגנַאל יד ,ןייזטסואוועּב ןופ רעדייא טקניטסניא ןופ  ךַאזַא
 ,גירלודעג ײז ןעֿכַאמ ,ןעפמעטרַאּפ עכילקילגמוא יד טגעלפ טפַאש
 ןערעװ ןעגעלֿפ ײז ,קנַארעג ַא ןהֶָא ןוא ןעליוו ַא ןהֶא ,םַאזֿפרָאהעג
 - ַא טימ רעּבָא ,טֿפַארק-לעקסומ רעגיטלַאװג ַא טימ ןעשינעֿפעשעּב
 ,עמירָא ךילנייוועג יד ןוֿפ ןיײגסיױא ןעגעלפ סָאװ ,טסײג ןעטּפַאצעגסױא
 .לּב:ףוס ןענעלֿפ ײז ןיִּב ,תונורכז ערערעײט ךָאנ רַאֿפרעד רעּנָא
 .לָאה ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ,הרוחש-הרמ ןימ ַא ןיא ןעלַאֿפנײרַא ףיס
 :םעלסיּב טגעלפ רעצ ןוא דנעלע רעיײז ,טײקגיױָאלטסואװעּב רעּב
 ,תוליגר ַא ײז רַאֿפ ןערעװ זײװ

 ןעֿפײװ ןײז ןיא ןעסעזעג ןוּבירמ רעד זיא חהעש ַא ךָאנ העש ַא
 .ישרַאפ יד טימ ןעמונרַאֿפ ןעועג ןעניײז תובשחמ עניײז ןוא לוטש
 ףיוא ןעּפַאלקש יד ןופ רנעלע סער טימ טינ רָאנ ,ןעֿפַאז עטסנעד
 ןופ ייס ןעגנוגעװעּב עגיסעמכיײלג ערעײז ,םיא רַאפ קנייּב-רערור יד
 רע ןוא ,ןערָאװעג סאמנ רלַאּב םיא ןעניײז סקניל ןופ ייס םטכער
 יליטס, ןיז םימ  ,!ײװגיצנייא ַײז ןעטֿפַארטעּב וצ ןעּבױהעגנָא טָאה
 .ּבײרש ןײז ףיוא ןעגנוקרעמעּב טֿכַאמעג רע טָאה לעֿפירג רערָא
 םיא ןיא טעּכרַא ערעײז סָאװ ,רערערור עגינייא ןעגעװ לעװָאט
 ץלַא ןעװ זַא ,יײּברער טכַארטעג טָאה רע ןוא ,ןעלעפעג רָאג טינ
 / רע טעװ ,ןעטַאריּפ ירד ןײז חצנמ טעװ רע ןעװ ,הרושּכ ןײג טעװ
 ערעסעּב ןייז ןעלעװ סָאװ ,עֿכלעזַא ײז ןעשיווצ ןעניֿפעג אמתסמ
 םיא רָאפ ןעסעזעג דניצַא ןענייז סָאװ ,יד ןופ עגינייא יװ ,רערעדור
 | ,קנייּב יד ףוא טרָאד ןוא ָאד

 רעמײװ ןעלָאז ןעפַאלקש יד זַא ,גירעּביא ץנַאג ןעוװעג ןיא'ס
 רבק םעד ןיא ןרערינּפָארַא ןעגעלפ ײז ןעװ :ןעמענ ערעײז ןעגָארט
 ּבילוצ ןוא ןערעװ טֿפַאשעגּפָא ןעמענ יד ןעגעלפ ,םערעלַאג יד ןוֿפ
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 סָאװ ,ןרעמונ טימ רָאנ ןערעװ טנעכײצעּב יז ןענעלפ טײקֿפַאפנײא
 ,קנייּב יר ףױא רעמרע רעײז רעּביא ןעוועג ןעּבירשעגנָא ןענייז

 קנַאּב ןוֿפ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןיא סָאװ ,גיוא ףרַאש סנוּבירט םעד
 רעמונ ףיוא ןעּבילּבעג ןיימש ךילדנע זיא ,טייז וצ טיז ןוֿפ ,קנַאּב וצ
 -עג ףילטנעגיײא טָאה סםָאװ ,טרָא רענעי ןעװעג זיא סָאד ,גיצֿפעז
 תמחמ רעּבָא ,טיז רעקניל רעד ןופ הרוש רעטצעל רעד וצ טרעה
 ןיפ טרָא ןעטשרע ןרעּביא ןענופעג ךיז רע טָאה ץַאלּפ ןיא קחוד
 | ,הרוש רעטשרע רעד

 רעֿפעה סָאװטע רָאנ ןעװעג ןיא גיצכעז רעמונ ןופ קנַאּב יד
 עּפילטע יװ רעמ מינ --- ריא ןוֿפ טײװ ןוא עמרָאֿפטַאלּפ רעד רַאפ
 ןעלַאֿפעג ןיש רער ויא קער םעד ףיױא סעטַארג יד ףרוד ,סופ
 ןוּבירמ רעד זַא ױזַא ,רערערּור םעד ןופ רוגיפ רעצנַאנ רעד ףיוא
 רהעז ןעװעג ךָאנ ןיא רע ,ןעטֿפַארטעּב טנָאקעג טוג םיא טָאה
 :ַאטשעג יא רע ,רָאי גיצנַאװצ ןוֿפ רעטלע םיוק םיוא טזײװ ,גנוי
 ---קנײּב יד ףיוא םירבח ענײז עלַא יװ ןוא ןעגיוצעגסיוא ףײלג ןענ
 ,ןעדנעל יד ףיוא ךוט ַא רעסיוא טעקַאנ:רעטומ

 ןעועװעג רָאנ טינ םוירַא זיא ,השּבי רעד ףיוא ףיז גידנעניֿפעג
 ןוֿפ רעֿכוזעּב רעטּפָא ַא ףווא רָאנ ,היבוק ןיא רעליּפש רעכיליירפ ַא
 ,ןעקיקוצ טָאהעג ּביל רהעו טָאה רע ואװ ,ןעלוש עשיטסַאנמיג
 עג ףז טָאה רע ,ןעטעלטַא עטסעטמירעּב יד ךיז ןעלגנַאר'ס יװ
 רעֿפילרעּפרעק רעד ןוֿפ ןיבמ ַא ןוא רעגנעהנָא ַא רַאֿפ ןעטלַאה
 עלעיצעּפס יד יא טערליּבעגסױא זיא סָאװ ,טײקנײש ןוא טֿפַארק
 לָאמַא רע טָאה לוש ןימ ַאזַא ןיא רערעל ַא ןופ ,ןעלוש עשיטעלטַא
 םעד ןָא רָאנ ףיז טדנעװ טֿפַארק עֿפילרעּפרעק יד זַא ,טרעהעג
 יד רעּבָא ,רוטַאלוקסומ רעד ןופ גנורליּכסיױא רעמוג רעד ןוא חֹוּכ
 טשרע ןענָאק הרובג ןוא טּפַארק רעשיויפ ןוֿפ תולעמ ערעכעה
 *נעמעננָא ,טסיײג ןוא לכש ןוֿפ גנוקריוומימ רעד ףרוד ןײז טלָאמענ
 ןעבורּפוצסױא ןעבָאה הָאנה טּפָא רע טגעלֿפ ,הטיש עגיזָאד יד גיד
 םער טייהנעגעלעג רערעי ײּב גירנערירוטש ,ןופרעד טײקגיטכיר יד
 | ,רעּפרעק ןעכילשנעמ

 םָאװ ,ןעשנעמ ַא טנעגענעּב ןוּבירט רעד טָאה רעּבָא ןעטלעז
 ,טיהמוקלופ עבילרעּפרעק ףיוא סעיזנעטערּפ ענײז ןעגידירפעּב לָאז
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 .ּבֶא ַא ןענופעג ףילדנע רע טָאה גיצכעו רעמינ ןיא דנוצַא טשרע
 ,טײקמַאזקרעמֿפױא ןייז טנידרַאֿפ םוקלוֿפ טָאה סָאװ ,טקעי

 םעד ןעמ טָאה ,טיוטש-רערור רעדעי וצ ףיז ןעטסעמרַאּפ םייּב
 רָאנ עמרָאּפמַאלּפ ןופ ןהעז טנָאקעג רעּפרעק ןֹוא םינּפ סרערערור
 יניהַא ןָאמ גיּבַא רעּפרעק רעד ףיז טגעלֿפ ףָאנרעד ןליֿפָארּפ ןיא
 יד ןוא ןח רעד ,רעדור םעד םיוטש םעיינ ַא ןעּבעג וצ ידּכ ,רעט
 טריֿפעגסױא ןענײז ןעננוגעװעּב עניזָאד יר עכלעוו טימ ,טיקטכיײל
 רע זַא ,דשח ַא ןעקעװרעד טנָאקעג הליחּתֿכל ןעּבָאה ,ןערָאװעג
 ?רַאפ רלַאּב זיא רשח רעד רעּכָא ןטעּברַא ןייז ּפָא טֿפײל וצ טרטּפ
 םעד ןעטלַאהעג טָאה רע רעֿפלעװ טימ ,טײקטסעֿפ יד ,ןעדנואווש
 ףז טגעלֿפ רע ױזַא יװ רעגייטש רעד ,רעסַאװ ןרעּביא רעדור
 ןעזייװעּב ערעֿכיז ןעוװעג ןענייז םיוטש םעד רעטנוא ןָאט גיב ַא
 ,ןעװעג טדנעװעגנָא ײּברעד ןיא סָאװ ,טּפַארק רעד רַאפ רָאנ טינ
 רעֿכלעװ טימ ,טֿפַאש'הירּב ןוא טפַאשרעלצניק רעד רַאפ ףיוא רָאנ
 ןעֿכײװ ןיא רעריּפשֿכָאנ רעד ,ןערָאװעג טריפעג זיא רעדור רעד
 מֶא ןיא עקַאמ זַא ,ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב טגע'קסּפ'עגּפָא טָאה לוטש
 ןעשיווצ זוֿכײש רעגיטייזנעגעק ַא ןענעו דײר ַא ןייז ןָאק .לַאּפ םער
 רעד ןעװעג זיא סָאד סָאװ ,טּפַארק רעבילרעּפרעק ןוא רעגיטסייג
 ,עירָאעט ןייז ןופ תיצמת

 .רער םינ טָאה ףַאלקש-רעדור םעד ןוֿפ טֿפַאשגנוי עגיטנָאק יד
 רעּכָא ןיּבירמ םעד ײּב ליֿפעג-תונמחר ַא ןוֿפ ןמיס םוש ןייק טקעװ
 ןעּבָאה טלַאטשעג עטיױּבעג ןייש יד ,סקואו עלערײא ,,עכיוה יר
 .ונעגסיוא םיא יײּב קרַאטש ןוא ןעגיוא יד ןיא ןעֿפרָאװעג םיא ךיז
 לעסיּב ַא ןעװעג רשֿפא ןענײז גיצֿפעז רעמונ םייּב טנעה יד ,ןעמ
 .םעד ךרוד טעלגרַאפ ףיז טָאה ןורסח רעגיזָאד רעד רעּבָא ,גנַאל ֹוצ
 עסיוװעג ײּב ןעגעלפ סָאװ ,ןעלקסימ יר ןופ םענרַאֿפ ןעֿפילנײװענמוא
 .ַאק יװ ןעטכָאלפעגסױא יז ןוא ןערעװ ןעּפָאלעגנָא ןעגנוגעוװעּב
 רעד ּבילוצ טנעֿכײצעגּפָא ףילטײר ףיז טָאה ּפיר רעדעי ,ןעטַאנ
 עשיטעלטַא יד ןיא ןעװעג טצעשעג יױזַא ןיא סָאװ ,טײקרעגָאמ
 ןופ ןעגנוגעװעּב יד ןוא טלַאטשעג רעצנַאג רעד רעּביא ,ןעלוש
 סָאװ ,עינָאמרַאה עסיװעג ַא ןעגעלעג ןיא רערערור ןעגנוי םעד
 :יטעטשעּב ,טײקגיריגײנ רָאנ טינ ןוּבירט םייּב ןעֿפורעגסױרַא טָאה
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 :ֿפױא ךיוא טָאה רָאנ ,עירָאעט ןיז ןֿפוא ןעטסעּב ץֿפױא גידנעג
 ,רוחּכ םעד וצ סערעטניא ןעכילשנעמ ןײר ַא םיא ןיא טקעװעג

 ףיז וצ טגָאזעג רע טָאה -- ןרעטעג יד יב רעװש ףיא ---
 .רע ךס ַא םיא ןוֿפ ןָאק'מ !ףימ טריסערעטניא גנוי רעד -- ,ןײלַא
 / ,רערעמ לעסיּב ַא םיא ןעגעװ ןייגרעד זומ ףיא !ןעטרַאװ

 'וצ םינּפ ןײז םײרדעגסױא רערעדור רעד טָאה עגר רעד ןיא
 | ,טקוקעגנָא םיא טָאה ןוא ן'סוירַא

 / ןטעגניא ַא רָאג ךָאנ טעמּכ ןוא !דיא ַא --
 ?יורג סּפַאלקש םעד ןענײז קילּב ןעֿפרַאש סנוּבירט םעד רעטנוא

 'סײה םיא טָאה םולּב סָאד ,ןערָאװעג רעסערג ךָאנ ןעניוא עס
 .ילבעג רעדור רעד זיא עגרַא ןוא ןײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג ץעז ַא
 םער ךיז טָאה ףֹּכיּת רעּבָא ,טנַאה ןייז ןיא גנונעוועּב ןהֶא ןעּב
 רעד ,שיט ןיא ןָאמעג ץעז ַא ןרָאצמירג טימ רעמַאה םרָאטַאטרָאה
 ןיא םינּפ םָאד טרעקעגּפָא טָאה ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רערערור
 רָאה םעד יװ ףײלג ,טניװ ןעגעק ןעטעּברַא ןעמונעג ךיז רעדיוו
 .בָאנ טָאה רע ןַא ,םיא ּבילֹוצ ןעוװעג םע טלָאװ ּפַאלק םרָאטַאט
 ףָאנ ןערָאװעג רע זיא ,ןיּבירמ ןץפיוא ןָאטעג קיק ַא רעריװ םעד
 .ימטיג ַא טנענעגעּב טָאה גיוא ןייז --- רעהירפ יװ טניוטשרע רעמ
 יי ,לעֿכײמש ןעגיט

 ..ײּברַאֿפ ,םוגֿפרוד רעניסעמ ןיא ןײרַא ערעלַאג יד זיא עלײװרעד
 .חרומ וצ ןעמונרַאפ דלַאּב ףױ ןוא עניסעמ טָאטש יד ןערָאּפעג
 רער ןופ ךיױר סנעקלָאװ יד ךיז רעטניה גידנעזָאלרעּביא ,טײז
 | יי ,ענטע

 ןײז ףױא גידנערעקמוא ךיז ,םירַא טנעלפ ןָא טלָאמעד ןופ
 ןעבוז גירנעטש ,עטויַאק רעד ןיא עמרָאּפטַאלּפ רעד ףיוא טסָאּפ:נול
 .רעּביא גידנעטש ןוא גיצֿפעז רעמונ רערערור םעד ןעגיוא יד טימ
 | ;ךיז רַאֿפ ן'רזח

 ךיא ַא ,לבש טָאה רע ןעלַא יװ טינ זיא גנוי רעגיזָאד רעד --
 ,רעטנעהענ ןענָאקרער םיא זומ דיא !רַאּברַאּב ןײק טינ זיא
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 .יירד לעטיּפאק

 ,ףוח-ןּב ןוא סוירא

 יד ןעסיײהעג טָאה ױזַא -- ?עײרטסַא, זיא םורַא געט ריפ ןיא
 יא לעמיה רעד ,םי ןעשינָאי ןרעּביא ןעמואוושעג ןיוש --- ףיש
 יװ ךײלג ,נישסניג ױזַא טעײװעג טָאה טניװ רעד ןוא רָאלק ןעװעג
 ,ךיז טימ ר עמעג עלַא ןיֿפ רסח םעד ןעגניײרּב טלָאװ רעי

 טמיטשעּב זיא ערעטיצ לעזניא ןופ גערּב-חרזמ םייּב עטכוּב יד
 טָאה סירַא ןוא ,טָאלֿפ ןעצנַאנ ן'רַאֿפ טקניּפ:לעמַאז םלַא ןערָאװעג
 ץֿפױא טֿפַארּברַאפ טײצ בור סָאד גנוטרַאװרע רעגידלודעגמוא ןיא
 רע טָאה ,ףיש ןייז ןצ תוכײש ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,גנידצלַא ,קעד
 -וצ רהעז ריא ןוֿפ ןעּבילּבעג לל5ּֿב ןיא ןוא ּפָאק טימ טשרָאֿפעג
 ןעגעלֿפ ,עטייַאק רער ןיא ליטש ןעבײװ .ןייז ןיא גידנעציז ,!עדירפ
 .ופ רערעדור םעד וצ ןערעקמוא יז רנַאנַאֿכָאנ תובשחמ ענייז
 ,גיצֿפעז רעטונ

 ןעּבױהעגֿפױא סָאװ-רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד וטסנָאק --
 םער ןָאטעג גערפ ַא ףילדנע רע טָאה -- ?קנַאּב רער ןופ ןעטרָאד
 | ,רָאטַאטרָאה

 ,רערערור יד ןעטײּב ןיפ טײצ יד ןעוװעג דָארג זיא םע
 -ענּפָא ףז רעטגערֿפעג רעד טָאה --- {גיצֿפעז רעמונ ןופ ---

 | ,ןעּפור
 : ,ָאי =

 ײברַאֿפ םעד טכַאוטעּב םַאקרעטֿפױא טָאה רעהעזפיוא רעד

 ,רערערור ןעגידנעײג
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 יד זיא --- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טסואוועּב זיא ריד יװ ---
 .וצ שדוח ַא טימ טשרע טנעה סרעטסיימיונ םעד ןופ םױרַא ףיש
 יװ טנַאקעּבמוא ױזַא טקנופ רימ ןענײז ָאד ןעשנעמ יד ןוא ,קיר
 ,ףיש יד

 ,מקרעמעּב טײהרעטכַארטרַאפ םירַא טָאה --- ,דיא ַא זיא רֶע --
 ,קילּב ןעפרַאש ַא טָאה םוטניווק רעלעדייא רעד --
 ,מדערעג רעטײװ ןוּבירט רעד טָאה---- ,גנוי רהעז זיא רע --
 .עי ףיז טָאה --- ,רערעזנוא רערעדור רעטסעּכ רעד רעּכָא --

 ךיז טָאה רעדור רעד יװ ,ןהעזעג ּבָאה ךיא -- .ןעֿפורענּפָא רעג
 ,גידנעכערּב טינ ףיז רועיש ןעגיוּבענ קורד ןייז רעטנוא

 ?עבטּכ רע זיא יוװ ---
 ןופ ףיא םַײװ רעמ  ,רעסַאװ ןיא ןוא רעיײפ ןיא טגלָאפ רע --

 טימ רימ וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה לָאמנײא רָאנ ,טשינרָאג םיא
 | ,השקב ַא

 | ?ונייהד ---
 ףיוא לָאמַא ןרעדור ןעזָאל םיא לָאז ךיא ,ןעטעּבעג טָאה רע --

 ,רעקניל רעד ףיוא לָאמַא ,ףיש טײז רעטכער רעד
 | ?השקּב ןייז ןופ םימעט יד טרעלקרע רע טָאה ---
 :ור סָאװ ,יד זַא ,טקרעמעּב טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע --

 טָאה וצרעד ,טמירקענסיוא ןערעװ ,טײז ןייא ףיוא גידנעטש ןרעד
 ַא תעשּב לָאמַא ןעמיקסיוא םיא טעװ רעמָאט זַא ,טרעלקרע רע
 רעד ףיוא טיונ-יפ.לע ןעטעּברַא וצ טכַאלש ַא רערָא טניוװמירוטש
 ,ןעגיומ טינרָאג וצרעד לָאז רע זַא ,ןײז ךיליירג ןָאק ,טיײז

 ףָאנ סָאװ !לַאֿפנײֵא רענעטלעז ַא !רעמױר ַא ןיִּב ףיא יו --
 ?טקרעמעּב םיא ןיא וטסָאה

 | ,םירבח ענײז רַאֿפ רערעּבױז זיא רע --
 .וצ טימ םוירַא טָאה --- ,רעמױר ַא רע זיא טרּפ םעד ןיא --

 ;טײהנעננַאנרַאֿפ ןייז ןופ םעפט רשפא טסײװ --- ,טגָאזעג גנומיטש
 | - ,טינ ךַאז םוש ןייק ---
 טָאה ןַאד ןוא טרעלקרַאפ עלײװ ַא ףיױא ףיז טָאה ןוּבירמ רעד

 יי | ---!ןעּפורעגּפָא ךיז רֹע
 ןעפרַאד ךיז טעװ רע תעשּב ,קער ץֿפױא ןַײז לעװ ךיא בוא --
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 רעּבָא ,רימ וצ ןעקישוצ םיא וטסלָאז ,רעדור םוצ ןעצעז רעדיוצ
 | ,ןײלַא רעניײא ןײגוצ לָאז רע

 סוירַא זיא םעומש ןעניזָאד םעד ךָאנ םורָא ײװצ העש ַא  ןיא
 :יטש רעד ןיא ןעװעג זיא רע ,ָאֿפ.ספיש רער רעטנוא ןענַאטשעג
 רעד ןיֿפ שינעהעשעג ַא ןעגעקטנַא טײג סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ גנומ
 יװ ןָאפ טשינרָאג לײװרעד רעּבָא ןָאק ןוא ,טייקגיטכיװ רעטסערג
 הבוט עסיורג ַא עיּפָאזָאליֿפ יד טוט גנומימש ןימ ַאזַא ןיא ;ןעטרַאװ
 םוקלופ ןעּבײלּב םיא גידנעּפלעה ,טסײג ןעטעװעמרַאהרַאפ םעד
 גידנעטלַאה ,ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעסעזעג זיא ןַאמרעײטש רעד ,גיהור
 ןופ ןעלֿפוש יד טעװערעקעג טָאה סָאװ ,טַאנַאק ן'פיוא טנַאה יד
 ןענײז לעגעז ןוֿפ ןעטָאש ןיא ,ףיש ןעטייז ערײּב ףיוא םרערור יד
 ;עג ןיא םױּבטסַאמ ץפיוא רעּכָא ,ןעמָארטַאמ עכילטע ןעפָאלשעג
 סָאװ ,םוירַאלָאס ןופ ןעגיוא יד גידנעּבייהפיוא ,רעטכעװ רעד ןעסעז
 .רעד טנידעג טָאה ןוא ןָאֿפ.ספיש רעד רעטנוא ןענוֿפעג ךיז טָאה
 טָאה ,ןערָאּפ וצ טײז רעֿכלעװ ןיא ,ןעמיטשעג ןענָאק לָאז'מ ,וצ
 .נעהענרעד ףיז טָאה רעֿכלעװ ,ףַאלקש:רעדור םעד ןהעזרעד םירַא
 ,םיא וצ טרעס

 םוירַא רעלעדײא רעד ןעפורעגנָא ךיד טָאה רעהעזֿפױא רעד --
 ,ריד וצ ןײגוצ לָאז ףיא ,ןעליופעּב טסָאה וד זַא ,טנָאזעג טָאה ןוא
 עֿפױה יד טֿפַארטעּכ םוירַא טָאה ןעקילּב עגידנרעדנואוועּב .טימ | ,ןעמוקעג ךיא ןיִּכ
 .ענ טָאה עכלעװ ,ןַאמ ןעגני םער ןוֿפ טלַאטשעג עגידלוקסומ
 שירפ ןוא טנוזעג ןופ טײקטלעטױרעג טימ ןוז רעד ףיוא טצנַאלג
 .עג ץֿפױא ףױרַא ןוּכירמ םעד זיא גידנעליװ טינ ןוא ,טולּב
 ףיוא טכַאמעג טָאה רוחֹּכ רעד ,סענערַא יד ןופ ןעמעלטַא יד קנַאר
 ןייז ןופ ןָאפ רעד ,ןעדײר רענַײטש ןײז  ,קורדנֵא ןעטונ ַא .םיא
 .רַאֿפ רעהירפ רע טָאה ןעּבעל ןייז זַא ,טנָאועגםױא טָאה םימש
 טקיקעג ןעבָאה ןעגױא יד והביבס רערעלערײא ַא ןיא טכַארּב
 םנובירט רעשנוא .הועה טימ יװ ,גיריגינ רעמ ,ןעֿפָא ןוא רָאלק
 טסעפ ןעװעג זיא סָאװ ,קילּב ןעשירעשרעה ,ןעגידנעשרָאּפ ,ןעֿפרַאש
 :רנעגוי ןיא ןערָאלרַאֿפ םינ םינּפ ןייז טָאה ,טלעטשעגנָא םיא ףיוא
 :הטקנ רעדָא הפצוח ,ףרואו-ָאפ ןופ ןמיס ןייק ;טײקנײש רעכיל

1 
40 



 ןערוּפש יד רָאנ ;גוא ןייז ןיא טלעגיּפשעגּפָא טינ ךיז טָאה ליפעג

 -עג ןעמ טָאה רעצ םענעגָארטעג םוטש ןוא גנַאל ,ןעפיט ַא ןיפ

 יניג ןעגיױָאד םעד ןּופ גנוקריו רעד רעטנוא ,ןענעײל ןירעד טנָאק

 ףּב ןענני םעד וצ טדערעג רעמיור רעד טָאה קורדנייַא ןעגיטס

 וצ רַאה ַא יװ םינ ,ןערעגניא ַא וצ שנעמ רערעטלע ַא יװ לארשי

 | | ,טֿפענק ַא

 *םעּב ןיז טסיּב וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רָאטַאטרָאה רעד --

 /.הערעיור רעט
 יענ גנוי רער טָאה --- ,גידעננ רהעז זיא רָאטַאטרָאה רע ---

 ,טרעֿפטנע
 ?גנַאל ןיוש טסניר וד ---
 ,רָאי יירד 46 ---

 | ?םרעדור יד ײּב ץלע --

 לָאז ףיא םָאװ ,גָאמ ןייא ןייק ןענָאמרעד טינ ךיז ןָאק ףיא --

 | יקנַאּב-רעדור רעד ףיוא ןעסעזעג ןעװעג טינ
 :רעּבירַא יז ןָאק סע רעװ ןעטלעז ,טעּברַא ערעוװש ַא רהעו --

 ,לעגניא ַא ךָאנ וצרעד ךָאד טסיּב וד ןוא ,רָאי ַא וליפַא ןעגָארט

 , יד טֿפַאמ ןעליװ רער זַא ,טסעגרַאּפ םוירַא רעלערייא רעיוז ---

 רעד זיא טסײנ ןוֿפ ףליה רער טימ ,לָאטש יװ קרַאטש טֿפַארק

 ,רעטנוא םײג רעקרַאטש רעד ןעװ תעשּב ,חצנמ -עכַאװש

 . יריד ןיא ןעדיא ַא ךיא ןָאקרעד ןישל ןײד ךָאנ --

 ײיור רעטשרע רעד טּבעלעג ךָאנ טָאה'ס רעהייא גנַאל ןיוש = ---

 ,םירבע ןעזעװעג תובָא ענײמ ןענײו ,רעמ

 ריד ןיא ףיוא זיא קלָאפ ןייד ןוֿפ ץלָאטש רעטסעֿפרעױמ רעד ---

 עג ַא גידנעקרעמעּב ,טגָאזעג םוירַא טָאה --- ,ןעּברָאטשעגּלָא טינ'

 יי ,םינּפ םרערערור ן'פיוא טיײקטלעמיור

 ,סױרַא טינ קרַאטש ױזַא לָאמנײק ףיז טוײװ ץלָאטש רעד --

 ,טרימשעג ןעטײק ןיא ןיא רע ןעװ יװ

 ?ןיז וצ ץלָאטש ןעד וטסָאה סָאװ טימ --

 יי ,ריא ַא ןיִּב ףיא ---
 ,ןָאטעג לעֿפײמש ַא טָאה םּוירַא
 טָאה --- ,ןעװעג טינ לָאמנײק םילשורי ןיא וליּפַא ןיִּב ףיא ---
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 ּבָאה ןעטשריֿפ רע'מילשורי יד ןופ רעּבָא -- ,ןעפורענּפָא ףיז רע
 םָאװ ןוא ,טנָאקעג רַאגָאז יא ּבָאה ײז ןופ םענייא ,טרעהעג ףיא
 זיא רע .,גיניק ַא ןייז וצ ןעװעג טרעװ זיא רע -- תמא זיא תמא
 עלַא ןיא ןענענענעב ןעמ טגעלֿפ ןעֿפיש ענייז ןוא רחיס ַא ןעװעג
 ?וטסיּב רעװ ,ןע'מי

 .ַאג רעד ףױא קנַאּברערור רעד ןוֿפ ןרעֿפטנע ריד זומ ףיא ---
 טשריֿפ ַא ןעװעג זיא רעטָאֿפ ןימ רעּבָא .ףַאלקש ַא ןיִּב ךיא ,ערעל
 עלַא טלעגעזעגֿפרוד ןעּבָאה ןעפיש ענייז ןוא ,רחוס ַא ,םילשורי ןיא
 :ױרג םייַּב ץַאלַאּפ ןיא טצעשעג ןוא טנָאקעג םיא טָאה'מ ,ןע'מי
 | ,סוטסוגװַא ןעס

 ,ןעמָאנ .ןַיז --
 | ,רוח תיּב ןוֿפ רמתיא ---
 םימ ןָאמעג שטַאּפ ַא ןיּבירט רעד טָאה גנושַאררעּביא םיורג רַאפ

 ,מנעה יר
 ?ןוז ַא םרוח טסיּב וד --
 ןטנערפעג רע טָאה ,עלײװ ַא ךיז טכַארטרַאפ ךָאנרער ןוא
 ?ערעלַאנ רעד ףיוא רעהַא טכַארּבעג ךיד טָאה סָאװ ---
 ,ממעטָאעג רעווש טָאה ןיא ֿפָאק םעד טוָאלעגּפָארַא טָאה הדוהי

  םער ןָאטעג קוק ַא רע טָאה ,גנירעדורוצ ןיײז טשרעהעּב רעּבָא
 ;טרעפטנעעג טָאה ןוא ןײרַא ןעגיוא יד ןיא ףיײלג ןוּבירט

 ןענע'גרה טבורּפעג ּבָאה ךיא זַא ,טגידלושעּב ךימ טָאה'מ --
 ,רָאטַאריקָארּפ םעד ,ץ'סוטַארג

 ןוא טשַאררעּביא רעמ ךָאנ ןעירשעגסיוא םוירַא טָאה -- וד ---
 -רעמ רענעי סָאד טסיּב וד --- ,רעטניה ַא טירט ַא טֿכַאמעג טָאה
 ןעגיזָאד םעד ּבילוצ טרעדורעגפיוא ןעװעג זיא םיור ץנַאג !רעד
 ,וליפַא ןעפיש עניימ ףייא ןיפרעד טרעהעג ּבָאה ךיא ,ןעֿכערּברַאפ

 םעד רענײא טקוקעגנָא רענעמ ערייב ךיז ןעּבָאה גידנעגייווש
 : ,ןרעדנַא

 .ענּפָא ןיוש ןיא רוח עילימַאֿפ יד זַא ,טניימענ ּבָאה ףיא --
 רעד םוירַא םורַא עלײװ ַא ןיא ףיז טָאה --- ,ררע רעד ןוֿפ טקעמ
 ,ןעפורעגּפָא רעטשרע

 ןפיוא ןָאטעג ץײלֿפ ַא טָאה תונורכיז ערעײט עסיז סָארטש ַא
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 ןעּבָאה ןערערט ,ץלָאמש םעד םיא ייּב ןעמונעגקעװַא ןוא רוחּב

 .ןעגיוא ענייז ףיוא םלעקניפעגסױרַא
 ָא ?ײז ןענייז ואו !הצריּת ענײלק ןיימ ָא ! עמַאמ ,עמַאמ ָא --

 --- .זיא:סע:סָאװ ײז ןופ וטסײװ רעמָאט ,ןוּבירט רעלעדײא ,ןיּבירט

 סע גָאו ָאט --- ,טנעה יד ןעּבײהעגּפױא םינונחּת טימ רע טָאה

 .ײז ואוו -- ןעּבעל ײז ּבױא ןוא ,ךָאנ ןעּבעל ײז יצ ,רימ גָאז !רימ
 -- םימחר ףיד טעּב ךיא יָא ?ענ אל ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ןוא ?ײז ןענ

 | | !סיוא גנידצלַא רימ גָאז

 טנַאה ןײז זַא ,ן'סוירַא וצ ןעטָארטענוצ טנעהָאנ ױזַא זיא רע

 | ,לעטנַאמ םניּבירט םעד טרירעּב טָאה

 ---גָאט ןעכילקערש םענעי טניז ןעמיאוושרַאּפ ןעניז רָאי ירד --

 .טעי ןיא ןוא ,ןוּבירט ָא ,רָאי ירד --- ,טרערעג רעטײװ הדוהי טָאה

 ןופ רעצ רעד ןעגעלעג זיא רָאי ירד עניזָאד יד ןוֿפ העש רעריוו

 ןוֿפ םוהּת ַא ןיא ,דנורגּפָא ַא ןיא ןעּבעל ַא ןוֿפ --- ןעּבעל ןעצנַאג ַא

 .נײא םלַא רָאנ טעּברַא רעמסרעװש רער טימ ,ןעּבערטש ןעגיּבײא

 וש ןײק טײצ רעגנַאל רעצנַאג רעד רַאּפ ןוא --- הורּפָא רעניצ

 שטָאֿכ ןעטלָאװ רימ ןעװ ,ָא !גנַאלק םוש ןייק ,םענייק ןופ טרָאװ

 רַאפ ןעװ ,ָא !זנוא ןיא ןעסעגרַאֿפ טָאה'מ ּביוא .,ןעסעגרַאפ ןענָאק

 ץנעי ןענַאטשעג טינ רימּת ןוא גידנעטש טלָאװ ןעגיוא עניימ

 ןײמ ,ןעטַאדלָאס יד ףרוד טריפענקעװַא רעטסעװש ןײמ --- דליּב

 ןֿפ םעטָא רעד יװ ,טליּפעג ּבָאה ךיא !קילּב רעטצעל םרעטימ

 -נוא םרעטיצעג טָאה ףיש יד יװ ,טכױהעג רימ ףיוא טָאה הֿפינמ

 ןיֿפ ןעיאװ סָאד טרעהעג ּבָאה ךיא ;טכַאלש רער ןיא רימ רעט

 תעשּב טבַאלעג ּבָאה ןוא ,סעילַאװֿפ יד ןוֿפ שער םעד ןוא םערומש
 רימ רַאֿפ טלָאװ טױמ רעד עװעג ללּפתמ ןעּבָאה ערערנַא יד

 רעשיזיֿפ רעגיטלַאװג רעד ןיא רָאנ ,גנוזיײלרעד ַא ,העושי ַא ןעװעג

 :קערש יד ןעסעגרַאֿפ וצ ןעבורּפ טנָאקעג ךיא ּבָאה גנוגנײרטשנָא

 ,טספרַאד וד גינַײװ יװ ,טֿכַארט ַא רָאנ ּכינ ,גָאט םענעי ןיפ רערליּב

 ךָאנ רעדָא ,טיױט ײז ןענײז יצ = ,רימ גָא ףעפלעה וצ רימ ידּכ
 ןיּב ףיא ןמז-לּכ ,ןייז טינ ײז ןענָאק ףילקילג ןעד ,סרעגרע ושפא

 ןעפור ײז יװ טרעהעג ףיא ּבָאה טכענ יד ןיא ,ײז רַאפ ןערָאלרַאפ

 ןיא ,ָא .ןעשורנָאלּב ןע עהעועג ײז ףיא ּבָאה ,סעילַאװֿכ יד ףיוא ,ךימ
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 .'תמא סָאװטע ,סרעיײרטעג סָאװטע ָאטינ זיא טלעװ רעצנַאג רעד
 ןיר ןעװעג זיא יז -- הצרת ןוא !רעטומ ןיימ ןופ עּביל יד יװ םרע
 רעד ןעװעג ןיא יז ,סעיליל עסײװ ןוֿפ טֿפוד רעד יװ טרַאצ ןיא
 ,עֿכילּביל ַאזַא ,עשירֿפ ַאזַא --- עמלַאּפ רעד ןוֿפ גייווצ רעטסנגיא
 .על ןײמ ןיֿפ ןוז יד ןעװעג זיא יז !טײקנײש ןוא ןח ליפ ױזַא טימ
 טנַאה ןיימ ןוא ,קיזומ עֿפילּביל ןעװעג זיא ןעזעװ ץנַאג ריא ,ןעּב
 | ,,ךיא !טרטּפעג ןעדייּב יז טָאה

 ,טגערֿפעג גניירטש סוירַא טָאה ?דלוש ןײד ןיא הדומ טסיב :---
 טימ ןעמוקעגרָאֿפ ענַארּפ רעד ךָאנ זיא סָאװ ,גנורעדנערַאּפ יד

 ױזַא ,טֿפירעגמוא זַא ;ןהעזוצנָא שילרעטסיוא ןעוװעג זיא ,/ ריח-ןּב
 ,ףרַאש ןוא טרַאה ןערָאװעג ןיא ליק ןייז ,ןעמוקעג יז זיא גנולצולּפ
 ;טנערּבעג ןעּבָאה ןעגיוא יד ,טקירדעגֿפױנוצ ךיז ןעּכָאה טנעה ענײז
 ,טרעטיצעג םיא ןיא טָאה רבא רעדעי

 ---,ןרעטלע עניײמ ןופ טָאג םעד ןעגעװ טרעהעג טסָאה וד --
 המֿכח ןייז ײּב ,הוהי ןעגיּבײא םעד ןעגעװ --- ,טגָאזעג רע טָאה
 סָאד טָאה רע רעֿכלעװ טימ ,עּביל רעד יב ,טײקגיטפַאמלַא ןוא
 ןיִּב ףיא זַא ,ףיא רעװש ,ןָא םינומדק ןופ טריפעג לארשי קלָאּפ
 ,גידלושמוא

 ,טרערורעגפיוא ףימ ןעװעג ןיא ןוּניומ רעד
 קנייש ,טרעהענפיוא טינ רוח-ןּב טָאה .!רעמױר רעלעדייא ָא --

 .ץפיט רעד ןיא טֿפיל לַארטש ַא ןײרַא קיש !הנומא קנופ ַא רימ
 !רעטֿכידעג ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ טרעװ סָאװ ,ףשוח ןיימ ןוֿפ שינ

 -קירוצ ןוא וה ןעזײרּפש ןעמונעג ןוא טרעקעגּפָא ךיז טָאה םוירַא
 ,קער ןרעּביא

 רע טָאה -- ?טּפשמ ןייק ןעזעװעג טינ ןער ריד רעּכיא זיא ---
 ,גירנעּבײלּב ןייטש גנולצולּפ ,ןָאטעג גערֿפ א

 ,ןיינ ==

 ,ּפָאק םעד ןעּבױהעגֿפױא רעמיור רעד טָאה טרעדנואװרַאֿפ
 ךיד טָאה עשו:רעװ !טינ תודע ןיײק ,טינ גנושרָאּפסױא ןייק -- |
 ?טּפשמ'רַאֿפ

 רעיײז ןופ ןעטייצ יד ןיא אקװד רעטױר יד ןעּבָאה ,טסואװעג יװ
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 .-ילַאמרָאֿפ ענייז ןָא ןוא ץעזעג ןָא גנירטש ךיז ןעטלַאהעג הרירי
 | ,ןעטעט

 ןיא טּפעלשעגקעװַא ןוא קירטש טימ ןעדנוּבעג ךימ םָאה'מ ---
 רענײק ;ןהעזעג טינ םעניײק ּבָאה ךיא ,םירוט ןיא הטיֿפּת:רעלעק ַא
 ןעּבָאה ןעגרָאמ ףיוא ,טרערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק רימ טימ טָאה
 ןָא טסלָאמַאר ןופ ,םי גערּב םוצ טריפעגקעװַא ףימ ןעטַאדלָאט יד
 | | ,ףַאלקש:ןערעלַאג ַא ךיא ןיִּב

 וד זַא ,ןעגנערּב טנָאקענ וטסלָאװ ןעזײװעּב ַא רַאפ סָאװ ---
 -ט ?גירלושמיא טסיּב

 - ,רערעװשרַאֿפ ַא ןייז וצ .,גנוי וצ ,לעגניא ַא ןעװעג ןיּב ףיא --
 טַאהעג תמאּב ךיא טלָאװ ,טנָאקעג טשינ רָאג ךיא ּבָאה ן'סוטַארג |

 טייצ יד טינ ןוא טרָא רער טינ זיא ,ןעּבעל ןייז ףיוא תונוּכ עזיײיּב
 ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ןעטירעג זיא רע  ,וצרער לגוסמ ןעװעג
 .םישּב ךיא טלָאװ ןעפיולטנַא ,ןָאיגעל ןעצנַאג ַא ןופ טלעגנירעגמורַא
 ףיז טָאה סָאװ ,סַאלק ַא וצ טרעהעג ּבָאה ףיא ,טנַאקעג טינ ןפוא
 ךס ַא זיא רעטָאּפ ןיימ .ךילדנײרֿפ רהעז ןעטלַאהרַאֿפ רעמיור יד וצ
 ;ןידרַאּפ עסיורג ענײז ןופ תוכז ןיא ןערָאװעג טנעֿכײצענסױא לָאמ
 ,תורישע םיורג ןערילרַאּפ וצ טַאהעג ןעּבָאה רימ ,רסיק ןרַאפ ןעטס
 .םעווש ןיימ ןוא רעטימ ןײמ רַאפ ,רימ רַאֿפ -- ןעמעלַא זנוא רַאֿפ

 םינ ּבָאה ףיא ,רעכיז ןעזעװעג טינשּפָא רעטכעלש רער זיא --- רעט
 וצ הנװּכ יד ןעװ ,טרעקרַאֿפ ןעסַאה וצ הּביִס םיש ןייק טַאהעג
 .לָאװ ,רימ ןיא ןעװעג קרַאטש רהעז וליֿפַא טלָאװ טקַא ןעזײּב םעד
 סָאד ,עיליטַאפ יד ,חורישע סָאד -- םימעט ערעדנַא ףס ַא ןעט
 ןופ רעדניק יד רַאּפ זיא סָאװ ,ןיד רעד ,ןעסיוועג סָאד ,ןעּבעל
 ךיא ,טנַאה ןײמ ןעטלַאהלנּפָא -- ,טפול ןופ רערעײט ךָאנ לארשי
 םעד ןעּבילקעגסױא רעּביל טלָא ךיא ,ןעניז ןופ ּפָארַא ןעוװעג טינ ןיּב
 טלָאװ ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ּביולג ןוא ;הפרח יד רעדײא טױט
 ,ןָאמעג ףוא דנוצַא ךָאנ םע

 .ץגפָארַא ןיא ןיימש רעד ןעװ ,ריד ןעּבעל ןעווטג זיא רעװ ---
 : ?ןעלַאֿפ

 .ָאפ ןיימ ןופ ךַאד ן'ֿפיױא ,ךַאד ץֿפױא ןענַאטשעג ןיִּב ףיא --
 .סטוג ןוֿפ ךאלמ רעד ,הצרּת ןעװעג זיא רימ ןעּבעל ,זיױה סרעט
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 רער רעּביא ןעגױּבעגרעּבירַא ךיז ןעּכָאה רימ ,תועינצ ןוא טײק
 .נוא ,ןָאיגעל ןעגירנעײגײּברַאֿפ םער ןהעז וצ רעסעּב ידּכ ,הקעמ-
 זיא ,לעניצ ַא ןעסירענּפָא ךיז טָאה טנַאה ןײמ ןופ קורד םעד רעט
 -- טנײמעג ּבָאה ףיא ,ץסוטַארג ןעפָארטעג ןוא ןעלַאפעגּפָארַא
 ,ןעלַאֿפעּב ךימ זיא המיא ַא ןוא ,םע'גרה'עג םיא ּבָאה'ֿפ
 ;רעטימ ןַײד ןעוועג .זיא .ואװ ==

 ,רדח ריא ןיא ןעטנוא ---
 ;ריא טימ ןערָאװעג זיא סָאװ ---
 זיא םיא ;ןעטסיופ ןיא טקירדעגּפױנוצ ךיז ןעּבָאה טנעה סרוח-ןּב

 ףיא ,טינ םײװ ךיא -- ,םעטָא םעד ןעּפַאכ וצ ןערָאװעג רעוושי
 ףיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד ,טּפעלשעג יז טָאה ןעמ יװ ,ןהעזעג ּבָאה
 ,לבש ןהָא היפ סָאר וליפַא ,שינעפעשעּב גירעּבעל סבילטיא ,סײװ
 ןרעיױט יד ןוא זיוה ןיֿפ ןעּבירטעגסױרַא ןעמ טָאה דנַאטשרַאפ ןהָא
 ף טעװ רענײק זַא ,טײטעּב טָאה סָאד ,טע'מתח'רַאפ ןעמ סםָאה
 ,טסואוועג טלָאװ ךיא ןעװ ,ָא ,זיוה רעזנוא ןיא ןערעקמוא םינ .ןיושי
 ,רעטימ יד ,יז !טרָאװ גיצנייאנואניא רָאנ שטָאכ ָא !ןענַײז יז אוו
 ףיד טעּב ףיא !גידלושמוא ןעװעג םיװעג ךָאד זיא ,תוחּפה:לכל
 :ענ רָאנ ךיא טלָאװ ןייז לחומ םגה ,ןוּבירט רעלערייא ,ןייז לחומ
 הליחמ ןופ ןערײר ףיא יװ ףַאלקש ַא ןעד לָאז רעּבָא !טפרַאד
 וצ םרימשענוצ ןעּבעל ןעצנַאג ןיימ ףיוא ןיִּב ףיא !המקנ רעדָא
 . ןרעדוו םעד

 .נַאג ןייז גידנעדנעװנָא ,טרעהעגוצ םַאזקרעמֿפױא ךיז טָאה םוירַא
 ןעמוקעג רע ןיא ,ןעּפַאלקש טימ ןעגנוהיצעּב ןיא טפַאשטינעג עצ
 ,עטכַאמעג ןענײז ןעליֿפעג סרערערור םעד בוא :ריפסיוא ַאזַא וצ
 ,ע'תמא רעּבָא ײז ןענײז ;ךיז ןעלעטשרַאֿפ ןיא דעלצניק ַא רע זיא
 ןוא ,גידלושמיא זיא רע זַא ,קפס םוש ןיײק רעּביא טינ .טּבײלג
 רַאּפ סָאװ טימ זיא --- גידלישמוא ןעװעג עקַאט רע ןיא רעמָאט
 .ענֿפױרַא םיא ףױא סע ךיז טָאה טֿכַאמ יד ןרָאצמירג ןעדנילּב ַא
 םקונ ךיז יּבַא ,ןּברק ַא רַאפ טכַארּבעג עילימַאפ עצנַאג ַא !ןעפרָאװ
 .ַאצ ַא ךיז טָאה רע ולַאֿפוצ ןעזײּב ןעגיר'נװיּכּב:טינ ַא רַאפ ןיז וצ

 ,קנַאדעג ןעניזָאד םעד ײּב ןָאמעג לע |
 .רַאטשּפָא טינ ליפעג ןעשילַארָאמ םער טוָאל החגשה עגולק יד

 םינ לָאז גנועטּפעשַאּב -ץעונוא גיטולּב ןיא יור יװ .,זניא ןיא ןעּב



 ןיא טּבעלעג רעהירּכ רָאנ ןּבָאה ײז ּבױא ,חונמחו ןוא רשי ;ןַײז
 -ולֹּב יװ ײױזַא המחלמ ןיא וליפא ושָאלעגכײא טינ ןרעװ ,זנוא
 :םוא ןיז ףױא טנָאקעג טָאה ןוּבירט רעד .ײנש רעטנוא ןעמ
 םעד רַאֿפ טגױטעג טינ רע טלָאװ טינַא ,גניירמש גיד'תונמחרּכ
 .טנָאקעג ףױא רעּבָא טָאה רע ןעמונרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ןעטסָאּפ
 רע טגעלֿפ ,הלװע ַא ץעגרע ןהעועג רע טָאה ןוא גיטֿפערעג ןײז !

 ' יד ןופ ןעשזַאּפיקע יד ,ןעטֿפיררַאפ וצ יז ידּכ ,גנידצלַא ןָאמ ףײלג
 רעד ןעּפורעג םיא ןעּבָאה ,טרידנַאמָאקעג טָאה רע ואװ ,ןעֿפיש
 :קַארַאכ ערעסעּב ןיײק ףרַאד רעזעל רענולק רעד  ,ןוּבירט רעטוג
 | | .ןעּבָאה טינ רָאנ קיטסירעט

 ץנַאג ןעדנַאטשמוא ףס ַא ןעּבָאד לַאֿפ ןעניזָאד םעד ןיא ָאד
 םעדרעסיוא רָאנ ןלארשינןּב ןעגנוי םעד תבוטל טרערעג טמיטשעּב
 טָאה רשפא ,םימעט ערערנַא ךָאנ ןעשטיימ טזָאלעג ךיז ןעּבָאה
 םיא דנורג ַא טַאהעג טָאה ןוא ן'סוטַארג סירעלַאװ טנָאקעג םוירַא
 ףֹּב טנָאקעג טָאה רע וַא ,ןייז ףיוא ןָאק'ס ,ןעּכָאה וצ ביל טינ
 םיא טגערפעג הרוהי טָאה ףערּפשעג םעד תעשּב ,רעטָאפ ם' רוח
 :מינ הבושת ןײק ענַארפ ןייז ףיױא רעּבָא טָאה רע ,םער ןעגעװ

 -  ישמוקעּב
 ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעֿפָארטעג רשפא סע טָאה ןוּבירט םעד טימ

 ַא רַאֿפ םָאװ ןיא ,ןעטילשעּב ןענָאק טינ ,ןעלקנייווק ךיז לָאז רע
 ןעװעג זיא רע ,טצינערנעּבמוא ןעװענ זיא טכַאמ ןײז ,ןײג וצ געוו
 םיא טָאה םשור רענעמיקעּכ רעד ,ףיש רעד ףיוא רעשרעהניײלַא ַא
 .טסערנופ ,יורטוצ ןייז ןעניאװעג טָאה רוחּב רעד ןרסח וצ טגיונעג
 ,ןעלייַא וצ סָאװ ףיז ָאמינ ןיא -- טַֿארטעג רע טָאה -- ןענעװ
 . ןײק רעּבָא ,ןעלײַא עקַאמ ףיז ףרַאד'מ ,טנָאזעג רעניטכיר רעדָא
 ןעטסעּב םעד ,ןהָא דנוצַא ןײגעּב טינ ךיז ןָאק'מ ןוא ,ערע טיצ
 ײסיװ-ייס ,רעטנעהענ םיא ןענעקרעד ,ןעטרַאװּפָא רעסעּב ,רערערור
 'ײור רעד ןיא יצ ,רעכיז ףיוא ןעגײצרעּביא טלָאװעג ףיז רע טָאה
 יִצ ןוא רוח-ןּב טשריֿפ ןוֿפ ןיז ַא ןעװעג עקַאט תמא ַא ףיוא רערעד
 ןענָאקעּב טלָאװעג ףיוא ךיז רע טָאה בנַא ,נידלושמוא רע זיא
 יניל ךילטנײװעג ןענײז ןעּפַאלקש ,רעטקַארַאכ ןייז טימ רעטנעהענ
 ;לוק ַא ףיוא ףייה טנָאזעג טָאה רע ןוא ,םרעּנ

 ,טרָא ןייר ףיוא ףיז ץעז ײג ,טוג ---
 ןָאטעג קוק ַא רע טָאה לָאמַא ךָאנ ;טגיינרַאפ ךיז טָאה רוח-ןּב
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 .רָאנ "םיא ףױא רעּבָא טָאה רע ,ןײרַא םינּפ ןיא רידנַאמָאק םעד
 :עֿפָאה לעקיטש ַא ןעּבעגנייא ןענָאק םיא לָאז סָאװ ,טקרעמעּב טשינ
 ךיז טָאה ,ןײגוצקעװַא טדנעװעגמוא ךיז הע טָאה םַאזגנַאל ,גנונ
 ןעֿפורענּפָא ףיז ןוא טקיקעגמוא לָאמַא ךָאנ

 ,ןוּבירט ,רימ ןיא ןענָאמרעד זיא:סע+ןעװ ףיז וטסעװ רעמָאט =-
 .יװ רעמ טינ ןעטעּבעג ריד ײּב ּבָאה ךיא זַא ,ןעקנערעג וטסלָאו
 .רעטסעװש ןוא רעטומ ןיימ ןוֿפ העירי ַא

 ,קעװַא זיא רע ןוא
 ,ןעקילּב ענייז טקישענכָאנ םוירַא םיא טָאה גנורעדנואוועּב טימ
 ַארַא'ס -- ,טכַארמעג רע טָאה -- !רעטיפוי יב רעווש יא ---

 ---!רָאטַאידַאלג ַא רַאֿפ רעדָא דרעװש ןרַאֿפ םירָא ַא רַא'ס !גנַאג
 ,ןָאמעג יירשעג ַא רע טָאה --- !ײטש

 ,ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןיא םוירַא ןוא ןייטש ןעּבילּבעג זיא רוח-ןּב
 ?ײרֿפ ןעזעװעג טסלָאװ ור ןעװ ,ןָאטעג וטסלָאװ סָאװ ---
 הדוהי טָאה --- !קזוח רימ ןופ טכַאמ סוירַא רעלעדיײא רעד ---

 | ,ןעּפיל עגידנרעטיצ טימ טגָאזעג
 !ןיינ -- רעטעג יד ײַּב ,ןייג יב

 טלָאװ לכ:םדיק ,ןרעפטנע ןרעג ריד ףיא לעװ ױזַא בוא ---
 ךַאז רעדנַא םוש ןײק ןוֿפ ,בוח ןײא רָאנ טריטסיזקע רימ רַאֿפ
 ךיא ןענַאװ זיּב ,מהורעג טינ טלָאװ ךיא ,טֿכַארטעג טינ ףיא טלָאװ
 ןופ זיױה םעד ןיא ן'הצרּת ןוא רעטומ ןײמ ןערעקמוא םינ טלָאװ
 ףיא טלָאװ ןעּבעל ןיימ ןופ העש ערעי ,גָאט ןערעי ,ןרעטלע עניימ
 יװ רעירט ןעניד ײז טלָאװ ךיא ,קילג רעײז ּבילוצ ןעּבעגעגקעװפ
 ףיא רעּכָא ,ןערָאלרַאפ ליפ ןעּבָאה יז ,טֿפכענק רעטסײרט רעד
 ײז רַאפ טלָאװ ףיא -- ןרעטלע ענימ ןופ טָאג םעד יײּב רעװש
 | : | ןרעמ ךָאנ ןעּברעװרע

 עגר ַא ,טכירעג טינ רעמיור רעד ךיז טָאה הבושּת ַאזַא ףיוא
 ףױ רע טָאה ךָאנרעד ,הער רער טימ ןעגָאלשעג ףז רע טָאה
 ;ןעפורעגּפָא

 וטסלָאװ סָאװ ,עיציּכמַא ןייד ןעװעג ןעסיוא זיא ענַארּפ ןיימ ---
 רעדָא טױט ןײז ןעטלָאװ רעטסעוװש ןוא רעטומ ןײד ןעװ  ,ןָאמ
 ?ןעֿכװּפױא ןענָאק טינ ײז טסלָאװ וד ןעוו
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 טָאה קילב ןײז ,םינּפ סריוח-ןּב טקערעּב טָאה טײקסַאלּב עֿפיט ַא
 עצנַאג ןַײז טדנעװעגנָא טָאה רע .םי םיצ טעזדנָאלּבעגקעװַא
 ,ננוגערפיוא עֿפילרעניא עגידנעז ױרּב ןייז ןעשרעהעּב וצ טּפַארק
 ;ןוּבירט םוצ טדנעװעג רעדיװ ףיז רע טָאה ךָאנרעד

 רימ טלָאװ ףיא ערעירַאק ַא רַאפ סָאװ ,ףימ טסגערפ וד --
 ' ?ןעּבילקעגסױא

 ָאי יי

 רער ןיא !ןוּבירט ,תמא םענײר םעד ןרעֿפטנע ריד לעװ יא --
 ריד ּכָאה ףיא ןעכלעװ ןופ גָאט ןעכילקערש םענעי ברע טכַאנ
 .רע ַא רעטימ ןײט ןופ ןעמיקעּב ףיא ּכָאה ,טלײצרעד סָאװ-רָאנ
 .עג טינ ףיז טָאה גנַאלרַאפ ןימ ,רעגירק ַא ןערעװ וצ שינעּביױל
 ןײא רָאנ ןַאהרַאֿפ זיא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא יװ ױזַא ןיא ,ןעטיּב
 | ,וצניהַא ןעזָאלקעװַא ףיז ףיא טלָאװ ,המחלמ רַאפ ליש

 ,ןעפורעגסיוא סוירַא טָאה --- !(?ערטסעלַאּפ ןיא --
 ,רעגַאל:רלעפ ןעשימיור ַא ןיא | ,ןַינ ---
 ןעטלַאה וצ ןענרעלסיוא ךיז ךָאד וטסֿפרַאד רעהירפַא רעּכָא --

 ,טנַאה ןיא רעװעג

 :לעזַא ןיא ךיז ןעזָאלוצנײרַא טסַאּפעג טינ םע טָאה רַאה ַא רַאֿ
 ,רעטרעוו עטצעל יד טדערעגסיױא ,ףַאלקש ןייז טימ תוקזחמ עכ
 ;רעלעֿפ ַא טכַאמעג טָאה רע ןַא ,טּפַאֿכעג ךיז ךײלג סוירַא טָאה
 -- גנטלַאה ןיז ןוא גנירטש ןערָאװעג לוק ןייז זיא ףֹּכיִת ןוא
 ,רמערפ ןוא טלַאק

 ףיוא טינ ךַאז םיש ןײק יוּב ןוא --- ,טנָאזעג רע טָאה -- זאג --
 רָאנ ףיא ּבָאה רשפא ,טרערעג ָאד ריד טימ ּבָאה ףיא סָאװ ,םעד
 ,ןעּבעגענוצ רע טָאה -- רעּבָא ,ריד טימ סעװָאטַאק ןעּבירטעג
 טסעװ וד בוא רעּבָא -- ,טײז ַא ןָא שײהרעטֿכַארטרַאפ גידנעקוק
 ,גננעּפָאה לעקיטש ַא טימ םעומש רעזנוא ןָא ןענָאמרעד ךיז ָאי
 רעד ןוא רָאטַאידַאלג ַא ןוֿפ םור םעד ןעשיװצ םיוא ּבײלק ָאט
 ם'רסיק םעד ןעניוװעג רידָנָאק עטשרע סָאד ,טַאדלָאס ַא ןופ טסניד

 ,לוש עשיטסַאנמיג ַא (+
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 טינ -- ןעּבעג טינ טשינרָאג רעּבָא ריד טעװ עטיײװצ סָאד ןדסה
 ןײנ ,רעמיור ןייק טינ ךָאד טסיּב וד ,דובּכ ןייק טינ ןוא רֿפש ןייק

 .רערור ןייז ףיוא ןעסעזעג רעדיװ רוחןּב זיא םורַא עלײװ .ַא ןיא
 | ,קנַאּב

 טעּברַא עטסרעוװש יד וליּפַא זיא ,ןעצרַאה ץֿפױא גנירג זיא'ס זַא
 ,רעווש ױזַא טינ ןיוש ן'הריהי ןעזיװעגסיוא טָאה רערור רעד .טכייל
 סָאד יװ ליטש ,גנונעפָאה יד טרירעג ךיז טָאה ןעצרַאה ןיז ןיא
 ,ןעוװ ןוא סָאװ ,טסואועג טינ רָאלק טָאה רע ,עלעגייפ ַא ןופ ןעגניז
 / ףױ טָאה סעּפע ןַא ,ןעועװ ץנַאג ןַײז טימ טליפעג טָאה רע רעּבָא
 ריד טימ ףיא ּכָאה רשֿפא,-- הארתה סנוּכירט םעד ,טרערנעעג
 יז טפָא יװ ,ךיז ןופ טגָאיעגּפָא רע טָאה --- "ןעּבירטעג סעװָאטאק
 - .ירט רעגיטכעמ רער סָאװ ,סָאד ,ןעיניז ץפיוא ףױרַא טינ םיא ןיא
 ןייז ןעגעװ םיא טנערפעגסיוא ןוא יז יצ ןעפורעג םיא טָאה ןוּב
 ,המשנ רעגידנעצֿכעל ןייז רַאֿפ זייּפש ןָא טציא ןופ ןעװעג .זיא ,לריג
 סעּפע טרַאװרע םיא טָאה םיװעג ,ץרַאה ןעטגרָאזרַאפ ןייז ראֿפ
 רעד ןוֿפ טכיל סָאד ןעטֿפױלעג םיא טָאה רָאלק ןוא לעה ,סמיג
 יעװעג ללּפתמ טָאה רע ןוא .תיחטבה עריא ןופ ןוא  גנונעפָאה
 טסָאה וד סָאװ לאושי קלָאפ ןוֿפ ןז רעיירט .ַא ןיִּב ףיא !טָאג ָא,
 *!רימ ףלעה --- ריד וצ טעּב ךיא !טַאהעג ּביל ױזַא ךָאד םיא
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 ,ריפ לעטיּפַאק

 !טנעהאנ ןענייז ןעטאריּפ יד

 ןוֿפ געֹרּב ןעניר'חרזמ ןֿפױא ,ענָאמעטנַא ןופ עטבוּב רעד ןיא
 .סערעלַאג טרערנוה יד טלעמַאזרַאפ ךיז ןעּבָאה ,ערעטיצ לעזניא
 ןעקוקעּב ףיוא ןעּבעגעגקעװַא טרָאר ןיּבירמ רעד טָאה גָאט ןיײא !
 ,סָאסקַאנ וצ רעטײװ טלעגעזעגקעװַא רע טָאה ףָאנרעד ,ןעפיש יד
 יח ױזַא טצרַאטש סָאװ ,ןעלוניא- ןעדַאלקיצ יד ןופ ןעטסערג םעד
 ןעשיװצ ןעמימ ןיא טעמּכ ,םי םעד ןוֿפ סױרַא זלעפ רעגיזיר ַא
 טקניּפ ןעגיזָאד םעד ןיפ ,ןעשיטַאיזַא םעד ןיא גערּב ןעשיֿפירג םעד
 טנָאקעג טָאה ,םורַא ןיא םורַא םי םעד טשרעהעּכ ןוּבירט רעד טָאה

 רנַאטשמיא ןעװעג זיא ןוא ףיש עגידנערָאֿפײּברַאּפ ערעי ןעלטטשּפָא |
 ףז ןעלָאז יז ואװ ,רעּבױר.םי יד ןעגָאיכָאנ ךיז ןעזָאל וצ ךײלג
 ,ןעשידנעל :לעטימ ןיא יצ םי ןעשיאיינע ןיא יצ --- ןעזײװ ןעוועג טינ

 טרעטנעהענרעד ךיז טָאלּפ רער טָאה ,תורוש ןיא טלעטשעגסיוא
 ףַאװ יד טָאה גנולצולּפ ,לעזניא םעד ןופ םעגערּב עגיולעפ יר וצ
 טָאה םוירַא ,ערעלַאג ַא ןעויועג ףיז טָאה ןופצ  ןיא זַא ,ןעדלָאמעג
 ,ףישטֿפַארּפ ַא ןעװעג זיא סָאד ,ןעגעקטנַא ריא ןערָאּפ טזָאלעג ךיז
 זיא ןַאטיּפַאק ריא ןוֿפ ןוא ,ץנַאציּב ןוֿפ ףילנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 עכלעו ,םיטרּפ ףס ַא ןעטַאריּפ יר ןעגעװ ןערָאװעג רָאװעג םירַא
 1 ,גיטכיװ טסֿכעה םיא רַאֿפ ןעװעגנ ןענײז

 .םײװ יד ןיפ טמַאטשעג בור סָאד ןעּבָאה ןעטַאריּפ עגיזָאר יד
 רעד ייּב םיאַאנַאט ןופ וליּפַא ,סוניסקװע םי םעד ןופ םעגערּב עטּפ
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 ,ןָאד ןעמָאנ םעד טציא טנָארט רעֿבלעװ ,ףיט םעד ןוֿפ גנוצפעל
 .רער ײז ןופ טָאה'מ ,תודוס ידיסּב טֿפַאמעג ײז ןעּבָאה תונכה עלַא
 .ַארט ןיא ןעזיועג גנולצולּפ ךיז ןעּבָאה ײז ןעװ ,ןַאד טשרע טרעה
 .עג טרָאד ןיא סָאװ ,טָאלּפ םער טגיליטרַאּפ ןוא םיזוּב-םי ןעשיק
 :עה ןופ גנַאגסױרַא םוצ זיּב ןָא ןעטרָאד ןופ ,טרעקנַארַאּפ ןעגעל
 ןעלַאֿפעג ,םי ץֿפױא ןעמואוושעג זיא סָאװ ,גנידצלא זיא טנָאֿפסעל
 :עלַאג גיצבעז ַא ןופ ןענַאטשעּב ןיא ערדַאקסע רעײז ,ּבױר וצ ײז
 עגינײא רָאנ ,טנעּפָאװעּב טוג ןוא ןעשנעמ גונעג טימ עלַא ,סער
 ןעוװעג ײז ןעֶנייז בור סָאד ,עגיררעדורײװצ ןעװעג ןענַײז סערעלַאג
 ןוא ,ףירג ַא ןעװעג זיא רידנַאמָאק רעד ,עגיררעדוריירד ערעװש
 :ײצעגס וא רַאפ םש ַא טַאהעג ןעּכָאהסָאװ ,םײלרעײטש יד
 .ירג ןעװעג ףיוא ןענַײז ,ןע'מי עגיר'חרומ .יד ןופ רענעק עטנעֿפ
 רָאנ טינ ,רועיש ַא ןהֶָא ּבױר טּפַאֿכרַאפ ןעּבָאה ןעטַאריּפ יד ,ןעכ
 טעטש יד וליפא } קערש ןוא דחּפ ןעפרָאװעג ײז ןעּבָאה םי ץֿפױא
 טכַאנײּב טלעטשעגסיורא ןוא ןערעױט ערעיײז טקַאהרַאּפ ןעּבָאה
 אשמ-ענמ רעד ןוא רחסמ רעד ,טָאמש םורא טנעװ יד ףיוא ןעֿכַאװ
 ,טלעטשעגּפָא ןעצנַאגניא ךיז טָאה

 ? רעטציא טָא ןעזעװענ רעּבױר-םי יד ןענײז ואוו
 יר ן'סוירא רַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,עגַארפ רעגיזָאד רער ףיוא

 :הבושּת אזא ןעמוקעּב רע טָאה ,גגוטיידעּב עטסערנ
 יד טריּבָארוצ ןוא ןעלַאּפעּב ןעֶנײז רעּבױר=םי יד יװ םערכָאנ

 .עועגקעװַא ײז ןעּבָאה ,סָאנמעל לעזנוא ן'פיוא עיטסעפעה טָאטש
 - עטצעל יד טול ןוא ןעלזניא עּפורג רעשילַאסעט רעד וצ טלעג
 עײּבװע ןעשיװצ סעטֿכוּב יד ןיא ןעדנואוושראפ ײז ןענײז תועירי
 ,עדַאלעה ןוא

 ,בצמ רעד ןעזעװעג זיא ױזַא
 יעגפיונוצ זייו'תונחמ ףיז ןעּבָאה סָאסקַאנ ןוֿפ רענױאװנײַא יד

 .לעז סָאד ןעקוקיצנָא ידּכ ,גערּב םייּב ףעלגרעּב יד ףיוא ןעּבילק
 רענעסָאלשעג ַא ןיא םערעלַאג טרערנוה ןופ טָאלּפ ַא ,רליּב ענעט
 .רעדָאּפ יד יװ ,ןהעזרעד יז ןעגָאה גנולצולּפ ,ענָאלָאק-ערדַאקסע
 -ןופצ וצ ןָאפעג-עװערעק ַא ךיג ףיוא יז טָאה גנולײטּפָא עטש
 ענירעּביא יר ףױא ןָאשעגוָאל ַא ךיז ןעּבָאה ריא ךָאנ ןוא טײז
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 ,עירעלַאװַאק רעד ןיא יװ ױזַא ,זײװסענָאלָאק טלעטשעגסיוא ,ןעֿפיש

 סנַאגרער ןיוש זיא םישעמ ערעײז ןוא רעּביױר-םי יד ןופ םש רעד
 .כָאנ ,רניצַא ןוא ,לעזניא םעד ןופ רענױאװניײַא יד וצ ךיוא ןעג
 ןעגָארטענּפָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעלגעז עסײװ יד ךָאנ גידנעקוק
 ?רַאפ ןעצנַאגניא ןענײז ײז ןענַאװ ויּב ,רעטײװ ןוא רעטײװ ץלַא
 . :ערש עמַאס יר וליֿפַא ןעּבָאה ,ןעגוא ערעײז ןופ ןערנואווש
 םיור סָאװ זַא ,מסואוועג ןעּבָאה ײז ,טומ םעיינ ןעמוקעּב עגידעק
 .עג גירנעטש סע טָאה ,טנַאה רעקרַאטש ריא טימ טּפַאֿפרַאפ טָאה
 יז טָאה ןרעײטש יד ןיא זניצ יד רַאֿפ ןוא ,טגירײטרַאּפ ןוא םציש
 . ,מײקרעֿפױז ןוא ץוש ןעּבעגעג קירוצ ײז

 -עװ הרושּב יד ןערעה וצ ןָאטענ:הָאנה רהעז טָאה ןוּכירט םעד
 .ָאט בײוחמ טליפעג ךיז טָאה רע ,ןעגנינעװעּב ס'אנוש םעד ןעג
 טקישעג םיא טָאה יז ,ענוטרָאֿפ ןיטעג יר ןעקנַאד וצ טלעּפ
 עֿכלעזַא ןיא דנײּפ םעד טרַאנעגנײרַא ןוא הרושּב ערעֿכיז ןוא עביג ַא
 - .רע יװ רערעביז ןעדנעלרַאּפ טנָאקעג םיא טָאה'מ ואו + ,ןרעסַאװ
 תורצ עסיורג ַא רָאֿפ סָאװ ,טסואועג טָאה סירַא ,שרעדנַא ואוו:קיג

 םענעּפָא ַאזַא ףיוא ןעֿכַאמנָא טנָאקעג טָאה ערעלַאג עגיצנייא ןייא !
 יז ןעװעג זיא סע רעװש יװ ןוא ,ןעשירנעללעטימ םעד יװ ,םי
 ,טסואוועג ףיוא טָאה רע ,ןעּפַאכרעּביא ןוא ןעריּפשוצסױא ןעטרָאד
 ןעװ ,!עּבױהעג רהעז ףיז טלָאװ ןעמָאנ ןייז ןוא טֿפַאש'הירּב ןייז זַא
 עצנַאג יד ן רטּפ וצ ּפַאלק ןייא טימ ןעּבעגנייַא םיא ךיז טלָאװ סע
 ,ןעטַאריּפ יד ןופ טֿפַאמ-טיירמש

 ןָאק םי ןעשיאײגע םעד ןוא רנַאלנעכירג ןופ עטרַאק רעד ףיוא
 םעד ןענעקטנַא טניל עיײּבװע לעזניא רער זַא ,ןהעז רעזעל רער
 טלײטע נּפָא ןיא ןוא עיזַא ןעגעק לַאװיץוש ַא יװ גערּב ןעשיסַאלק
 גיצנַאװצ טרעדניה ַא ןופ םוגֿפרוד ַא ךרוד טנעניטנָאק םעד ןוֿפ
 יװ רעמ טינ ףילטינשכרוד טײרּב רעד ןיא רעּבָא ,גנַאל ןעליימ
 ןעמונעגֿפױא טַאהעג לָאמַא טָאה טײז-ןופצ ןיא עטֿכוּב יד ,טכַא
 טרָאד ךיז ןעּבָאה דניצַא ןוא ,שורוושחא-סקרעפק ןופ טָאלּפ םעד
 ןופ לעטש יד ,סוניסקווע ןופ רעּבױר:םי עטמיײרד יד ןעטלַאהעּב
 ןעװעג ןענייז רעשילעמ רער ןוֿפ ןוא עטֿפוּב רעשינזַאלעּפ רער
 ףוס.לֹּכ-ףוס זיא םוירַא ,ּבױר אמזוג ַא טגָאזעגוצ ןעּבָאה ןוא ,ףייר
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 .יפעג ךיז ןעזומ רעּביױר:םי יד זַא ,גנוגיײצרעּביא רעד וצ ןעמוקעג
 עגיטסניג יד ןעצונוצסיוא ידּכ ,ןעליּפָאמרעט יד רעטנוא ץענרע ןענ
 .ןופצ ןוֿפ ײז ןערַאּפשרַאֿפ וצ ןעסָאלשעּב רע טָאה  ,ןעננוגנידעּב
 :רַאפ טרָאמעג טינ ןעמ טָאה רעּכָא וצרעד ,טײז:םורד ןופ ןוא םײז
 ןענײװ ןוא תוריּפ ענעטלעז יד וליפַא ןטײצ העש ןייא ןייק ןעריל
 :ָאלרעּביא שוומענ ןעמ טָאה סָאטקַאנ ןוֿפ ןעױרֿפ עֿכילּביל יד ןוא
 טוָאלעג ףיז ײז ןעּבָאה טלַאהּפָא ַא ןהָא ,טײהרעטכיזרַאפ:טינ ןעז
 ןיא טֿכַאג רעד ןופ ןעלַאֿפוצ ן'רַאּפ ץריק זיּכ ,םטרעוװרָאּפ ןרע דור
 רעד ןוא ,ַאֹֿכָא גרַאּב רעד טנָאזירָאה ן'ֿפױא ןעמואושעגסױרַא
 ,עיּבװע ןופ גערּב םער ןענעװ ןערל ָאמעג טָאה ןַאמ-רעײטש

 .ןעּבילּבעג ןייטש םרערור יד ןענײז לַאנגיס םענעּבעגעג ַא ףיוא
 גיצפופ וצ םעיזיויד ײװצ ףיוא טָאלֿפ םעד טלײטוצ טָאה םויר ַא
 ןערָאפוצנײרַא ןײלַא טַאהעג הערּב רע טָאה רענייא טימ ;ןעּפיש
 סָאװ לעפעּב םער ןעמוקעּב טָאה ערערנַא יר ןוא ,לַאגַאק ןיא
 .םױרַא ידּכ וצ-ןופצ וצ ,לעזניא םעד םורַא ןרעדורוצקעװַא רעכיג
 | ,לַאנַאק טײז רעדנַא רעד ןופ ןעגעקטנַא םיא ןעמיק

 רעקרַאטש ןעװעג טינ רעדנוזעּב גנולײטּפָא ערעי ןיא יַאדװַא
 טַאהעג ערערעי טָאה רעּבָא רַאפרער ;ןעטַאריּפ יד ןופ לָאצ ןיא
 =ניירטש יד לּכ-םדוק ןוא ,רעּבױרםי יד ןעגעקטנַא תילעמ ערערגַא
 טינ ןפוא:םישּב טָאה עדנַאּב עשיטסיכרַאנַא ַא סָאװ ,ןילּפיצסיד ענ
 טָאה םורעד ,ןײז ןעװעג טינ לָאז יז שיהלעה יװ ,ןעטלַאה טנָאקעג
 .יַּפָא ןיא ןעװ זַא ,טנעֿפערעגסױא טוג רהעז ןיּבירמ רעגולק רעד
 אנוש רעד רעּבָא טלָאװ ,ןערעװ ןעגָאלשעג וליֿפַא לָאז גנולײט
 פא רעדנַא רעד ןוא ,עטכוּכ ןיא ןעטײרּפשוצ טזומעג ךיז םעדכרוד
 ,ןעטַאריּפ יד ןייז וצ חצנמ ןעּבעגעגנײַא טֿכײל ןַאד ךיז טלָאװ גנוליײמ

 רעד ףיוא טרָא ןייז ןעמונרַאפ ץלַא ךָאנ רוח-ןּב טָאה עליײװרעד
 ,רעש סקעו עלא ,זיא רדס רעד יװ ,ךיז גידנעטייּבמוא ,קנַאּב-רערור
 .םִא לעסיּב ַא םיא טָאה עטֿכוּב רענָאמעטנַא רער ןיא הורּפֶא רעד
 ,רעװש ױזַא טינ ןעמוקעגסיוא םיא ןיא טעּברַא יד ןוא ,טשירֿפעג
 ןעּבָאה טנָאקעג טיג טָאה םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיױא רעהעזפיוא רעד
 ,תונעט ןײק םיא וצ

 רַאפ סָאװ ,רָאֿפ טינ רָאנ טעטּכ ףיז ןעמ טלעטש ילטנײװעג
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 :עג ןעמ ואװ ןעסיוו וצ ,ליֿפענ םעד ןיא טניל'ם  גניגיהורעּב ַא
 / :רֵאַפ ףיז טָאה'מ זַא ,השגרה יד ,טײג ןעמ ןיהואו ןוא ךיז טניפ
 ויא רערעוװש ךרע ַא ןיא טינ רעּבָא ,גנַאּב רהעז טוט ,טעױדנַאלּב
 . ,ליצ ןעטנַאקעּבמוא ַא וצ ןעּבירטעג טרעװ'מ ןעװ ,ליפענ סָאד
 .ַּפֶא לעסיּב ַא ליפעג עניזָאד סָאד ן'רוח:ןּב ַא ןיא טָאה תוליגר יד
 יד טָאה םיא ןופ סע ןעלצרָאװסױא ןעצנַאגניא רעּבָא ,טּפמעטעג
 .העש:ןייא-העש ,גָאט ךָאנ גָאמ גירנעציז .טנָאקעג טינ טייהניואוועג
 .רַאֿפ רעד טזָאלרַאֿפ שינ לָאמנײק םיא טָאה ,רעדור םייַּב םיוא
 :ואוו ןוא ךיז טניֿפעג ףיש יד םִי לײט ןעכלעװ ןיא ,ןעסיװ וצ גנַאל
 .רַאֿפ ךָאנ גנַאלרַאפ רעגיזָאד רעד זיא דנוצַא ןוא  ןײג יז םוט ןיה
 ףיז טָאה סָאװ ,גנונעפָאה רעד ףרוד םיא ןיא ןערָאװעג טקרַאטש
 ,ןוּבירט ץטימ םעומש ןעניטכענ םעד טניז חמשנ ןייז ןיא טקעװרעד
 . םיא זיא ףיש רענידנעּפיױל :לענש רעד ףיוא שיורעג רעדיוװטעי
 ןייז ןיא גנורעדנערַאפ ַא ןָא טגָאז סָאװ ,לוק.תּב ַא יװ ןעמוקעגרָאֿפ
 .לַארטש ןעכַאװש םעד ףױא וצֿפױרַא טקוקעג טָאה רע ;עגַאל
 טימ ,ּפָאק ןייז רעּביא םעטַארג יד ךרוד ןעלַאפעג זיא סָאװ ,טכיל

 ןײק ןעּכעֶּפָא גידנענָאק טינ ףיז ןײלַא ,גנומרַאװרעד ןופ ליפעג ַא -
 םעמּכ ַא ײּב טּפַאֿכעג ףיז רע טָאה לָאמטּפָא ,םיא ןיא ןוּבשזו:ןיד
 :עופױא םעד טימ ןעדײר ןעּבכײהוצנָא גנַאלרַאּפ םענעמוקוצײּב טינ
 סיװעג םענעי טלָאװ סָאװ ,ךָאז ַא } עמרָאּפטַאלּפ רעד ףיוא רעה
 .נעװ ענעהעזעגסױארָאֿפ טינ רעדיװטעי יװ  ,טשַאררעּביא רערעמ
 | ,טֿפַאלש ןיא גנוד

 יד וצ ךיז גידנעקוקוצ ,טסניד ןיז ןוֿפ טײצ רעגנַאל רעד רַאֿפ
 רעד ןופ קירּב ץפיוא ןעלַאפעג ןענײז סָאװ ,ןעלַארטש-ןענוז עגרַאק
 ,גנוטֿפיר יד ןענָאקרעד וצ שנרעלעגסיוא ךיז הדוהי טָאה ,עטויַאק
 ,ברעמ ןיא רעדָא טייז-םורד ןיא ,ןערָאֿפעג ןיא ףיש יד רעבלעװ ןיא
 טנָאקעג ,ךיז טײטשרַאּפ ,טָאה םָאד }חרזמ ןיא רעדָא טײז.ןופצ ןיא
 ענוטרָאפ יד סָאװ ,יד ,לשמל יװ ,געט עגינוז ןיא רָאנ ןַײז טלָאמעג
 ןוֿפ רָאֿפּפֶא םעד טניז ףיױא ,ןיּבירט םעד טקנײשעג דנוצַא טָאה
 רע  ץינ וצ ןעמוקעג גנוטכַאּבָאעּב עגיזָאד יד םיא יא ערעטיצ
 ַא ןוא געוװ:ספיש רעד ןוֿפ גנוֿפײװּפָא עדיװשעי טקרעמעּב טָאה
 . ,טקרעמעּב טָאה רע ןעװ ,ןעמונענברוד םיא טָאה גָאטײװ רעֿפײַאש
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 .{טײז.ןוֿפצ וצ ןעמונעג ףיש יד ךיז טָאה סָאטקַאג ןופ טַײװ טינ זַאי
 ףיילג טרערור יז זַא ,ןעװעג רעשמ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע ןעד
 רעטכירעגמוא רעד ןיפ הכיס רעד ןענעװ ,וצ לארשי.ץרא ןײק
 :עּב ןעטסדנימ םעד ןעּבָאה טנָאקעג טינ וליּפַא רע טָאה גנודנעוו
 םינ לָאמנײק ןעמ טָאה ןעּפַאלקש:טימ ענייז טינ ,םיא םינ {ףירג
 ןייז .ןײג טוט יז ןיהואװ ןוא ףיז טניֿפעג ערעלַאנ יד ואװ ,טגָאזעג
 םיא ןעמ טָאה טרָאד ןוא קנַאּברערור רעד ףיוא ןעוװעג יא טרָא
 ,טרעקנַארַאפ ןענעלעג זיא ףיש יד ןעװ ייס ןעטלַאהעג תונמחר ןהָא
 סָאמ גיצנייא:ןייא ,םי ןוֿפ ןעדניא יד ןעטרָאּפשעג טָאה יז ןעװ ײמ
 .ֿפילגעמ יד טָאהעג רע טָאה ןערָאי עננַאל ירד עצנַאנ יד רַאפ
 טָאה ןיּבירט רעד תעשּב ---פָארַא קעד ןופ ןָאט וצ קוק ַא טײק
 זַא ,טאהעג טינ הגשה ןייק וליּפַא טָאה רע ,ףיז וצ ןעפורעג םיא
 םטרעװרָאּפ ןעבײרט ןעֿפלָאהעג טָאה רע סָאװ ,ערעלַאג רעד ךָאנ
 .יש עררָאקסע עצנַאג ַא ןעגנַאנעגָֿאנ זיא ,תוחוּכ ענײז עלַא טימ

 ןיפ קעװצ םעד טסיאועג רע טָאה גינײװ .ױזַא טקנוּפ ןיא . ,ןעפ
 | ,העיסנ רעד

 :ןענוז עטצעל יד ןעדנואוושרַאפ ןעניײז עטויַאק רעד ןופ זַא
 זיא'ס ,ן'פצ וצ םרעדורעג ךָאנ ץלַא ערעלַאנ יד טָאה ,ןעלַארטש
 ןעקרעמעּב טנָאקעג טינ טָאה רוח-ןּב ןוא ,טכַאנ יד ןעלַאפעגוצ
 טײצ רעד ןיא ,ףיש רעד .ןופ סרוק םעד ןיא גנורעדנע םוש ןַײק
 ןוֿפ חיר ַא וצּפָארַא טײרּפשרַאּפ קעד ןופ ןעקול יד ףרוד ףיז טָאה
 ,תרומק

 טֿפַארט ַא רע טָאה --- חּבומ םייַּב תרוטק םרעכיור ןוּבירט רעד,
 ??מֿפַאלש ַא רָאפ רָאג זנוא טייטש רשפא --- ךיז ײּב ןָאמעג:

 :עג ויא'ס םָאװ ,ןעקוקוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה םַאזקרעטֿפױא
 ,ןהעשי

 ,טויליײמעּב טָאהעג ןיוש ףיז רע טָאה ןעטכַאלש-םי ךס ַא ןיא
 ןֿפ ,ןהעזעג טינ לָאמנײק ךָאנ רע טָאה וליֿפַא ענייא ןייק רעּבָא
 ם'שער'עג טָאה טכַאלש יד יװ ,טרעהעג רע טָאה קנַאּבירערור ןייז

 ןיא טנעװַאהעּב טונ ןעװעג זיא ןוא ,םיא רעּביא ןוא םיא םורַא
 :עגַא ןופ ןעטיקנָא םָאד טגָאזעגנָא ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעשיורעג עלַא
 .ֿפַאלש יד וצ תונֿפה ךס ַא ןיא רָאלק ןעװעג ףיוא זיא רע ,געלש
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 :תונּברק ןײז בירקמ סָאד טרעהענ לּב-םדוק טָאה'ס עכלעוו וצ ,ןעט
 :עלּפ סָאװ ,םינהּנמ יד ,ןעֿפירג יד ףרוד ײס רעמיור יד ףרוד ײט
 םײּב יװ ענעגײא יר ןעװעג ןענײז ,ןערעװ טֿפױרּבעג ײּברער ןעג
 טנירעג גירנעטש םיא רַאֿפ ןעּבָאה ןיא ,ןײרַא געוו .ןיא ךיז ןעזָאל
 ,טקרעמעּב רָאנ ײז טָאה רע ּבױא ,ןעֿפײצ ַא רַאפ

 'ױַאּפ טָאה -- ןעניז ןיא ןעּבָאה ןעמ ףרַאד סָאד -- טֿפַאלש ַא
 'יר ײּב ןעסעועג ןעניז סָאװ ,ןעּפַאלקש-טימ ענײז רַאֿפ ןוא םיא
 עײרפ יד רַאֿפ יװ ,סערעטניא רעדנַא ץנַאג ַא טַאהעג ,םרערור
 יעּב זיא סערעטניא רעגיזָאד רעד ;ןעטַאדלָאס-םי ןוא ןעסָארטַאמ
 .םעד ןיא יװ ,הנּכס רעגידנעיימשרָאפ רעד ןיא ױזַא םינ ןענַאמש
 / :עדנערַאּפ ַא ןעגנײרּבטימ טנָאקעג ײז רַאפ טלָאװ הלּפמ ַא סָאװ
 וחּפה-לֿכל ,טײהײרפ יד רָאנ רשֿפא -- עגַאל רעײז ןיא גנור
 --!השעמ ַא ףיוא אישק ַא --- ןעלעוו סָאװ ,םיּתּב:ילעּב ערערנַא רעּבָא
 ,עגיטציא יד יװ רעסעּב ןייז

 . ינַאהעגּפױא ןוא סענרעטמַאל יד ןעדנוצעגנָא סנעטייצעב טָאה'מ
 ףיוא ,קעד ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא ןוּבירמ רעד ,ּפערט יד ײּב ןעג
 .,םישוּכלמ.המחלמ ערעיז ןָאטעגנָא ןעסָארטַאמ יד ןעּבָאה לעפעּב ןייז
 ..סעּפוק עצנַאג ןעגעלעג ןענײז ןעלייפ ןוא םעקיּפ :רעדיײלש ,ןעזיּפש
 ,לײא ןעגידנעדניצנָא טֿכײל טימ גירק ,ןעקירּב-םּפיש יד ףיוא ןײװ
 . +ו ןענָאלַאּב ענלעװַאּב עטלעקיװעגפיונוצ עטסיּפ טימ לוֿפ ּברעק
 .,ןהעורעד ףילדנע טָאה ריחףּב ןעװ ןוא ,טײרנעגנָא ןעװעג ןענ
 ןײז ןָאטעגנָא ,עמרָאֿפטַאלּפ ןייז ףיוא ףױרַא זיא ןוּבירט רעד יװ
 ,םלעה ןוא רעצנַאּפ ןייז טנַאװ ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא ןוא גוצנָא-ןעּפָאװ
 .ײרעּכ רעד ןיא קפס ןײק רעמ ןעּכילּבעג טינ ןיוש םיא ײּב ןיא
 'וצ טײרג טבַאמעג ףיז טָאה רע ןוא תונכה עגיזָאד יד ןיפ גנומ
 ןָאטנָא ןעלַאפ עכלעזא ןיא טגעלפ'ט סָאװ ,הּפרח רעטסערג רער
 | ,ןעפַאלקש יר

 ?טימ טײק ַא טגיטסעפעּב ןעװעג זיא ץַאלט-רערור ןעדעי ײּב .
 מָאה ףעלצעלק עגיזָאד יד טָא ,ףעלצעלק:סוֿפ ענרעזייא ערעווש
 גידנעײגרעּביא ,רערעדור יד ףיוא ןָאטנָא ןעמונעג רָאטַאמרָאה רער
 ןעּבילּבעג טינ ךַאּבענ ןיא עֿכילקילגמוא יד ,רעמונ וצ רעמונ ןופ

 קילגטוא ַא ןופ לַאּפ ןיא ,ןעגלָאֿפ םומש יװ הרירּב רעדנַא ןײק
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 ןעװעטַאר וצ ךיז טײקֿפילגעמ םיש ןײק טַאהעג טינ ײז ןעטלָאװ
 ןעסירעגױעּביא עמויַאק רעד ןיא טשרעהעג טָאה טיקליטש עפיט ַא !

 .על ענעמיר יר ןיא ךיז גידנעּבײר ,סרעדור יד ןוֿפ גנַאלק םעד ףרוד רָאנ
 רעּבָא ,עדנַאש יר טליפעג טָאה ןעפַאלקש יד ןוֿפ רענײא רעדעי ,רענ
 םיא רַאּפ טלָאװ זײרּפ םוש ןייק-,רוח:ןּב יו ףרַאש ןוא רעטיּב ױזַא רענײק
 ןוא רעטנעהענ ץלַא ,ןוֿפרער ןעּפיוקוצסיוא ךיז יּבַא ,רעײט וצ ןעוועג ינ
 סָאװ ,ןעטייק יד ןופ ןעצליוג סָאד ןערעה טזָאלעג ףיז טָאה רעטנהעג
 ןעמ טעװ דלַאּב ,וצ טמיק רָאטַאטרָאה רעד ןַא ,טגָאזעגנָא טָאה
 רָאג םיא רַאֿפ ןוּבירט רעד טעװ רשפא ,טיא ײּב ןעטלַאה ןיוש
 | ?עמַאנסױא ַא ןעכַאמ

 ן'רוח.ןּב ןיא טקעװעגפיוא םע ןעּבָאה םויאָאנע יצ הוואג יצ
 רע ,ןייז רביג ֿסנָאקעג טינ ײז טָאה רע יּבַא ,,ןעגנונעּפָאה עבלעזַא
 נָא םיא רַאפ ךיז טעװ ןוּבירט רעד זַא ,הנומאּב טּבױלנעג טָאה
 סניּבירט םעד ןעזײװסױרַא דנוצַא ףיז טעװ סלַאֿפנערעי ,ןעמעג
 .ײז ןעקנַאדעג ענײז ןעװ ,טציא טעװ רע ּבױא ,םיא וצ גנוהיצעּב
 יֿפעג ,טֿפַאלש רער וצ תונכה יד םימ ןעמונרַאפ ןעצנַאגניא ןענ
 ףיוא ףַאלקש ןעֿפילקילגמוא םעד ןָא ןעגָאמרעד וצ ךיז טײצ ןענ
 .סױרַא דוסּב טָאה רע זַא ,ןמיס ַא ןײז םע םעװ ,קנַאּב-רערור רעד

 סָאד ןוא ןעֿפַאלקש-טימ עניײז הנחמ רעד ןוֿפ ןעדיא םעד טלײמעג }
 ןוא םרערעמ ךָאנ ףיוא ןעֿפָאה וצ טכער ַא ןעּבעגעג םיא טלָאװ
 טָאה טייצנעשיװצ עצרוק יד ,טרַאװעג רוח-ןּב טָאה רעטיצ ַא טימ
 ץטימ ךַאמ ןעהעי ײּב ,טײקגיּבײא יד יװ גנַאל ןעזיוועגסיוא םיא
 -פִא טָאה רעֿפלעװ ,ץסירַא ףױא ןָאט קוק ַא רע טגעלּפ רערור
 :וצסיוא רעגעלעג ץ'ֿפױא ןעגיוצעגסיוא יז ,תונכה עלַא גידנרטּפ
 .ויאַאנ ןייז ןעטלָאשרַאֿפ ךיז טָאה גיצֿפעז רעמונ רעד ,ךיז ןעהור
 =עגּפָא ןוא ןײלַא ךיז ןופ טֿכַאלעג לַאג ןוא םעּכ טימ טָאה ,טײק
 ,ײז םנוּבירט םעד ןיא ןָאט וצ קוק ַא םינ וליּפַא רעמ טנ'קספ

 -עג רע טָאה דנוצַא ,טרעטנהענרעד ףיז טָאה רָאטַאטרָאה רעד
 טָאה ןעוײא םעד ןיֿפ ןעצלירג סָאד -- סנייא רעמונ ײּב ןעטלַאה
 4 גיצֿפעז רעמונ ײּב ןױש רע טײטש טָא ,המיא טימ ןעגנולקעג
 -ור וצ טרעהעגפיוא ריח-ןּכ טָאה שואי ןוֿפ טייקגיהור רעד טימ
 :עגעג ןוּבירט רער טָאה ָאר ,םיפ םעד טקערטשעגסוא ןוא ןרעד
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 . םעד ןָאטעגּפורַא ןוא טצעזעגֿפױא ךיז ,טנַאה רער טימ ךַאמ ַא ןעּכ
 כה ,רָאטַאטרָאה

 זַא ןיא ,ןעריא םעד טשרעהעּב טָאה גנוגערֿפױא עכילקערש ַא
 .רָאה ן'טימ גידנערײר טָאה ןוּבירמ רעד יװ ,ןרעזרעד טָאה רע

 .ענסיוא םיא ףיז טָאה ,םיא ףיוא ןָאמעג קוק ַא גנולצולּפ רָאטַאמ
 טָאה רע ,ןעלַארטש וצ ןעּכױהעגנָא טָאה םורַא ץלַא זַא ,טֿפַאד
 ויא טײק יד יּבַא } טד ערעג טָאה'מ סָאװ ,טרָאװ ַא טרעהעג טינ
 יא רָאטַאטרָאה רעד ןוא גניר ריא ןיא ןעגנייה ןעּבילּבעג לײֿפ
 ןעּבָאה לָאמנײק- ,שיט-םנַאנָאזער םייּב טרָא ןייז ףיוא קידוצ קעװַא
 .ליה םעד ןופ פעלק יד ןעגנולקעג טינ ביל ױזַא רערעדור םעד
 טימ םעד ףיוא טסורּב רעד טימ ףיז טגײלעגנָא ,רעמַאה םענרעצ
 רערור םעד ןעסױטשעג רע טָאה ,לעטנעה םענעסָאגעגנָא יילּב
 טֿכערּב ,טכַארעג ךיז טָאה ,טָא:טָא זַא ,חוּכ ןימ ַאזַא טימ םױארָאֿפ
 | ,רעביא ךיז רע

 -יװעגנָא טָאה ןוא ץ'סוירַא וצ ןעגנַאנענוצ זיא רעהעוֿפױא רעד
 ,גיצֿפעז רעמונ ן'ֿפױא לעכיימש ַא טימ ןעז

 | ,טנָאזעג רע טָאה -- ! טּפַארק ַא  רַא'ס ---

 -- .טגיײלענוצ ןוּבירט רעד טָאה --- !ץלָאטש ַא רַא'ס ןוא ---
 םיא ײז טסלָאז 1 רעסעּב ףָאנ רע זיא ןעטײק ןהָא ! רעמיפוי יב
 | ,ןָאטנָא טשינ לָאמנײק רעמ

 ןיז ףיוא ןעגיוצעגסױא רעדיװ ףיז רע טָאה רעטרעװ יד טימ
 | ,רעגעלעג

 ,םטרעװרָאֿפ ףיז ןעגָארטעג ףיש יד טָאה העש ַא ךָאנ העש ַא
 םעד טלעּבירדעג םיוק טָאה לעטניװ ַא ,סרערור יד ןופ ןעּכירטעג
 ;ןעּפָאלשעג ןעבָאה טײלסֿפיש ענעטינרַאּפ-טינ עלַא ןוא ,לעגיּפשםי
 ערנַאמָאק יד ,עמרָאּפטַאלּפ רעד ףױא טעּבהור ןייז ףיוא סוירַא
 - , קירּב ץפיוא

 רעּבָא ,ן'רוזו-ןּב ןעטיּבעגּפָא ןעמ טָאה לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא
 דנַאנַאכָאנ רָאי ײרד ,טנָאקעג טינ רע טָאה ןערעװ ןעֿפָאלשטנַא
 .ֿפיל ַא ףילדנע --- ךילדנע דנוצַא ןוא טכַאנ ערעטסניפ-קָאטש ַא
 :יא עפָארטסַאטַאק=ףיש ַא ףָאנ ןענָארטעגמורַא יװ ןלַארמש רעניט
 .רָאטשעג והשּבי רעד ףיוא דנוצַא ןוא --- סעילַאװֿכ ערליװ יד רעּב

 = = "יש ןיאנארײיז
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 ןופ לוק-תּב ַא גנולצולּפ ןוא --- טײהרעגידעּבעל ןעּבָארנעּב ,ןעּב
 .נַאנרַאפ ,ףָאלש רעד טכײװ ןעטשונימ עֿפלעזַא ןיא !םיתמה תיחּת
 רעד ןיא רָאנ -- ןערָאװעג םלענ ןענַײז טרַאװנעגעג ןוא טייהנעג
 יװ ,טלעטשעגרָאּפ .ךיז טָאה ן'הרוהי ,גנונעֿפָאה יד םבעל טּפנוקוצ
 ןיא רע ןוא תורצ עניײז ןיפ ןענױצעגסױרַא םיא טָאה ןוּבירט רעד
 מקירד ןוא ,ץַאלַאפירעטָאּפ ןייז ןיא ,םייח רעד ןיא רעדיװ דנוצַא
 ,רעדליב עניזָאר יד ,רעטסעווש ןוא רעטומ יד םמירָא ענַײז | ןיא
 ןעּבָאה ,טלָאמעג םיא ןיא טָאה עיױזַאטנַאפ עטגערעגֿפױא ןייז סָאװ
 זיא.םעףעװ יװ רעמ טנעמָאמ םעד ןיא טכַאמעג רעֿבילקילג םיא
 .רַאפ ןעװעג טינ זיא ןעקנַארעג עניז ןוֿפ רעגיצנייא ןייק ,שרעדנַא
 טימ ןוא ,ןענַאטשעגרָאפ םיא ןיא סָאװ ,טכַאלש םעד טימ ןעדנוּב
 םעד רַאֿפ טרָא ןייק ןעּבילּבעג טינ ןיא ץרַאה ןייז ןיא ,תונּבס עדיא
 יד םימ עלַא יד ןוא םיור ,סיטַארג ,עלַאסעמ ,המקנ ךָאנ רעֶגעּב
 ןעּבָאה תינורֿכז עגירעיורט ,ערעטיּב עטפינקרַאפ ןעמענ עגיזָאד
 ?ירַא ַא יװ ױזַא םיא ןיפ ןָאטעגּפָא טַאהעג ךיז ןעצנַאגניא יװ סעּפע
 םעמָא רעניטֿפיג רעד ריר ױזַא טָא ;טײהקנַארק ענעמוקעגרעּב
 , ריא רעּביא ףיוה-ףיוה טּבעװש סָאװ ,םעד ןָא טינ דרעי רעד ןופ
 ,הֿכולמ:ןרעטש רעד ןיא

 יד ףױא ןענעלעג ןיא שינרעטסניֿפ ענידנע ײגײּברַאּפ עפיט יד
 :רָא ןיא ןוא טײרג ןעװענ ץלַא זיא ?עײרטסַא, רעד ףיוא ,ןרעסַאװ
 ףיוא ּפָארַא רעצימיוא גידנעלײא קער ןוֿפ זיא גנולצולּפ ,גנונעד
 םיא טָאה ןוא ,ןעפָאלשעג זיא ןוּבירט רעד ואוו ,עמרָאפטַאלּפ רעד
 םלעה םעד ןָאטעגנָא ,ןעּביוהענפיוא ךיז טָאה םוירַא ,טקעװעגפיוא
 ףיז טָאה ןוא רעצנַאּפ םעד ןוא דרעװש םעד ןעמונעג ,ּפָאק ץ'פיוא
 ,ןעסָארטַאמ יד ןופ רידנַאמָאק םוצ ןײג טזָאלעג

 רערערעי !ףיוא טייטש ,טנעהָאנ רָאג- ןענייז רעּבױר:םי יד --
 ףיוא קירוצ ףױרַא זיא ןוא ןעליוּפעּב רע טָאה --- ןץַאלּפ ןייז ףיוא
 ףױ טלָאװ רע יװ יי ,ףיז ןיא רעֿכיז ןוא גיהור ױזַא ּפערט יד
 ,בוט:םוי ַא ןיז.םינּפ לּבקמ טײרגעג
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 , ףניפ לעטיּפַאק

 . רעּביור-םי יד טימ טכאלש יד

 יעג ןיא ףיש ץפיוא .טּפַאֿפענּפױא ךיז ןעּבָאה טרָאב ן'ֿפױא עלַא
 רעטרע ערעײז ןעמונרַאּפ ןעּבָאה ןערעציּפָא יד ,גירעּבעל ןערָאװ
 םוש ןייק טימ ךיז ןעּבָאה טנעה יד ןיא רעװעג טימ ןעסָארטַאמ יד
 ץֿפױא ,השּבי רעד ףיוא ןערענָאיגעל יד ןופ .טדײשענּפָא טינ דַאז
 :ײלש ןוא ןעליײפ סעּפוק עסיורג טכַארּבעגֿפױרַא ןעמ טָאה קעד
 טלעטשענקעװַא ןעמ טָאה ּפערט עטמלעטימ יד ײּב ,ןעזיּפש:רעד
 ?םַאל ךָאנ ןעדנוצעגנָא טָאה'מ ,ןענָאלַאּב:דניצ ןוא ליא רעסעפ
 ענעמינרַאפ:טינ יד ,םילּכ עינ רעסַאװ טימ ןעסָאגעגנָא ןוא םנרעמ
 םרָאטַאטרָאה םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענײז ןעֿפַאלקש:רערור
 ךיז לָאז יז ןעשיװצ זַא ,טרעשעּב טָאה החנשה יד ןוא ,הרימש
 ,רוח:ןּב ןעניֿפעג

 יד ןופ שער רעטשימרַאּפ רעד ןעגנולקעגּפָארַא טָאה ןעּבױא ןופ
 .םיוא טָאה'מ ,ןעלגעז יר ןענױצעגּפָארַא טָאה'מ --- תינֿכה עטצעל
 .ענֿפױא ןעמ טָאה ףיש ןעטײז יד רעּביא ןוא ןעצענ יד טײרּפשעג
 ךָאנ ךײלג ןוא ,רעדעל ענרעדניר ןופ םרעצנַאּפ-ץוש יד ןעגנַאה
 ,טיײקליטש ַא ,ערעלַאג רער ףיוא ןערָאװעג ליטש רעדיװ זיא םעד
 .עּב סָאװ ןוא ,גנוטרַאװרעד ןוא רחַּפ ןעטמיטשעּבמוא לוֿפ ןיא סָאװ
 | | ,םירג זיא ץלַא זַא ,טייט

 ןעּבעגעגרעּביא טָאה רעציּפָא ןַא סָאװ ,קעד ןופ לַאנגיס ַא ףיוא
+* 

 ,ןעּבילּבעג ןיימש לָאמַא טיִמ סרעדור עלַא ןעניז ,רָאטַאטרָאה םעד

118 



 ןעטײטעּב טנָאקעג סָאד טָאה סָאװ
 .וצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעפַאלקש גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה יד ןופ

 יעג ךיז רעניײא טינ ָאמּתסמ טָאה ,קנעּב:רערור יד וצ טדימשעג
 .עּב טנָאקעג ףילטנענייא ײז טָאה סָאװ ,ענַארּפ עניזָאד יד טלעטש
 ןייק ,תובייחתה ןוֿפ ליפעג ןייק ,םזיטָאירטַאּפ ןייק ?וצרעד ןעגיואוו
 טליפעג רָאנ ןעּבָאה ײז ןמליפעג טינ ײז ןעָאה רובּכ ךָאנ טסול
 .מיא טרעװ רע ןעװ ,ןעשנעמ ַא טשרעהעּב סָאװ ,המיא ןימ םענעי
 , הנּכס ַא ןענעק ןעּבירטעג טנעה ענעדנוּבעג טימ ןוא ןעּפלָאהעּב
 ןעמוקעגפורַא םיװענ זיא ײז ןופ ןעטסּפמעט עמאס םעד וליֿפַא-
 ןוחצינ ַא ןעפָאה וצ סָאװ ףיוא טינ טָאה רע זַא ,קנַאדעג םעדי
 -נוא ַא ןוא ,םדימשעג ןעטיײק ענייז ןיא רעטסעֿפ ךָאנ םיא טלָאװ
 .ָאקפנ ןייק ,ןייז גנַאנרעטנוא ןייז ףיוא טלָאװ ףיש רעד ןוֿפ גנַאגרעט
 ןיא ןעמיקמיא רעדָא ,רנורג םוצ ּפָארַא טלָאװ יז יצ ,טינ זהנימ
 ,םנײאצלַא ןיײז סע טלָאװ לרונ:ןעּפַאלקש ןייז רַאפ --- רעײֿפ-

 ,חוישק םוש ןיק ןעגערפ טרָאטעג טינ ןעּבָאה עטּפשמױַאֿפ יר
 .ײז ײז .זַא ,זיא יװ ,דנײֿפ יד ןענײז רעװ ,טסואװעג טינ ןעּבָאה ײז
 :ענ טעװ רעזעל רער ןעװ ?שײלסדנַאל ,רעדירּכ ,דנײרֿפ ןעװעג ןענ
 רע טעװ ,ןעדגעטשמוא עגידרעטייוו יד יײס ,סָאד ייס טֿפַא ןיא ןעמ
 :לעזַא ןיא ןעוועג ןעננואוצעג ןענייז רעמיור יד סָאװרַאּפ ,ןהעזנייַא
 .רערור יד וצ ןעֿפַאלקש עבילקילגמוא יד ןעדימשוצוצ ןעלַאֿפ 25

 ,קנײּב

  ןעּבָאה תובשחמ ינימ עבלעזַא ןוא ףיז ןעפיטרַאפ גנַאל רעּבֶא
 .ניִה ןּפ ןעמוקענ זיא סָאװ ,שיורעג ַא ,טַאהעג טינ טײצ ןייק ײז
 ערעדנַא ןופ ּפעלק-רערור יד יװ ױזַא ןעגנולקעג טָאה ןוא ןעט
 *עײרטסַא , יד ,טײקמַאזקרעמּפיוא םרוח.ןּב טקעװעגּפױא טָאה ,ןעפיש
 עטוױרּבעגפיױא ןעמימ ןיא יװ ןעלקָאש וצ ןעּבױהעגנָא ףיז טָאה
 ,טָאלּפ ַא ךָאנ:טײג ריא רעטניה זַא ,קנַארעג רעד ,סעי לָאװֿכ
 ץעז ַא םיא טָאה ,טכַאלש ַא וצ םּהסהןמ ךיז טיירג סָאװ ,טָאלּפ ַא
 .ֿכעמ א סעּפע טימ ןעדנוצעגננָא םיא ןוא ןײרַא ּפָאק ןיא ןָאטעג
 .ליפעג ןעגיט

 יד ,ּפָארַא קעד ןוֿפ לַאנגיס ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמ ַא ךָאנ
 לימש ךיז טָאה ערעלַאג יר ןוא ןעזָאלעגּפָארַא ךיז ןעּבָאה םרערור
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 ךופ טינ גנַאלק רעגיצנייא ןייק ,סטרעוורָאּפ ןעריר וצ ןעּבױהעגנָא
 עטויאק רער ןיא רענײא רערעי רעּבָא ,גינַיוװניא ןיא טינ ןעסיורד
 :ףיש יד וליפא ;לאֿפנָא םעד וצ טײרגענוצ וויטקניטסניא יז טָאה
 :טלָאװ יז ףײלג ,םעטָא םעד ןעטלאהראֿפ ,ךיז טכאד ,טָאה ןיילא
 | ,אנוש םוצ טערוגעגרעטנוא רענימ א יװ יוזא ךיז

 ליפעג סָאד ןערָאלראּפ ןעשנעמ םעד ײּב םײג עגאל אזא  ײּב
 םָאװ ,גנולעטשרָאפ ןײק טַאהעג טינ טָאה רוח-ןּב ,טיצ רעד ראֿפ
 קער ץֿפױא טָאה ךילדנע .ןעננאגעגברוד ןענײז ײז ףלהמ א ראֿפ
 =ןעטײמורט רענעניוצעגסיױא ,רעלעה .,רעגיֿפליה א טלאשעגֿפױא
 ײװ שיט-םנאגָאזער ןיא ןָאטעג ץעז א טָאה רָאטאטרָאה רעד ,ןָאט
 תיחוּכ עלא טימ ךיז ןעּבָאה ןעפאלקש יד ;טנָאקעג טָאה רע רָאנ
 ךָאשעג רעטיצ א טָאה ערעלאג יר ;סרערור יד ףיוא םנײלעגנָא
 ,ןעניוּב ןופ ליפ | עהילֿפ ןעמונעג ןוא םיּפרָאק ןעצנאג ץטימ
 עד טימ טשימעגסיוא ףיז טאה ןעטיימורט ערעדנא ןוֿפ ןעלאש
 רעצנאג רעד רעּבא ,ןעּביױא ןופ ןענארטעג ףיז םאה סאוו ,םיראיל
 ךאנ ףיז טאה טנעראֿפ ןוֿפ ;ןעטניה ןוֿפ ןעגארטעג ךיז טאה שער

 + ןעמיטש עטשימוצ ןופ שיורעג טקאהעגּפא א טרעהרעד לאמנייא
 ר יד ;סיוטש ןענימלאוועג א ןעמיקעּב ףיש יד טאה  גנולצולּפ

 אה ,ראטאטראה ןעּכעל טלעטשענסיוא ןעווענ ןעניײז סאוו ,סרערעד

 ןעלאפעגמוא ןענייז עגיניא ,סיפ יר ןופ ןאמעג לעקאוו א ךיז ןעּב
 ףיוא םיוטש םער ןעגירקעג םינּפא מאה ףיש יד ,דרע רעד ףיוא
 'ןאל א ךיז ףײלג ןוא ןייטש ןעּבילּבעג ףביּת רעּבא ןיא ,רעטניהא

 ,רעהירפ יװ רעניטסאה טעמּכ ךאנ ,רעטײװ ןאטעג
 :שערטעג ןוא ײרעֿפַארקעג סָאד ,ןעטײמורט יד ןופ ןעלַאש סָאר

 .ףרור ןערָאװעג טֿפליהרַאֿפ ןענײז סױטשנעמַאזוצ םעד ןוֿפ .יירעשט

 .-נעמ ענעקָארשרער ןוֿפ ןעירשעג:חמיא עגידנעסייר עגישטיווק יד
 .םעד רעטנוא ,םיא רעטנוא ןַא ,טליֿפרעד טָאה רוח:ןּב ןוא ,ןעש
 ,טרעטעמשוצ טרעװ ,ט'שער ,םעּפע טצלירג ,ףיש רער ןוֿפ ליק
 ןעמ טָאה סָאד ןַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע ;טשרומוצ ,ןעּביהוצ
 המיא טימ ןעּבָאה םיא םורַא עלַא .דנורג םיצ טזָאלענּפָארַא ףיש ַא
 -רער ףיז קער ןופ טָאה טא רָאנ ,ןרעדנַא םעד רענײא טקוקעגנָא

 ךענַײז רעװ !טגיזעג ןעּבָאה רעמיור יד --- יירשעג:ףמואירט ַא םרעה
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 ןעֿפלעװ ןופ !ןעגנולשרַאֿפ טָאה םי רעד סָאװ ,ענעי ןעװעג רעּבָא

 ?דנַאל רעסָאװ ןוֿפ ,קלָאּפ
 =ִעָג ןיא *עײרטסַא, יר !לעטשּפָא םוש ןײק ,הקספה םוש ןיײק

 טקנוטעגנייַא ,רעטנורַא טליײַאעג ןעּבָאה ןעסָארטַאמ ,רעטײװ ןעגױלֿפ
 יר ײז טגנַאלרעד ,לײא רעסעפ יד ןיא ןענָאלַאּב ענלעװַאּב יד
 וצ ,ןעדנוצעגנָא יז ןעּבָאה ענעי ןוא ,ןעּבױא ןענַאמשעג ןענייז סָאװ
 .הֿפירש ַא ןופ ליורג דעד ןעמיקענוצ זיא טכַאלש רעד ןופ םידחפ יד

 ,טיײז ַא ןָא טגײנעגנָא ףיט יװַא ערעלַאג יד ךיז טָאה גנולצולּפ
 טינ רועיש ןעגײז ףיש לײט ןעטשרעּבײא ץפיוא רערערור יד זַא

 לָאמַא רעריװ .רעטרע ערעיײז ןופ ןערָאװעג םרערײלשטנּפָארַא
 .ניועּב יד ןוֿפ ןעיירשעג-המיא ןוא רעמיור יד ןופ תולוק:ףמואירט
 יַּפָארַא ףיז טָאה סָאװ ,ןארק ןעסיורג םעד ןיֿפ טנעקַאה יד ,עט
 ,ףיש ַא ס'אנוש םעד טּפַאכעג .ןעּבָאה ,םיײּבטסַאמ םעד ןופ טזָאלענ
 ןוא רעסַאװ ןיא טזָאלענּפָארַא ,ןעטֿפול רער ןיא יז ןעּביוהעגפיוא
 | ,ןעדניא יד ןיא ןעקנורטרעד
 רעד זיא ןעטניה ןופ ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ ,סקניל ןוֿפ ןוא םטכער ןוֿפ -
 ,שער ןעֿכילּבײרשעּבמוא ןעֿפילקערש א ַא ןיא ןעסקַאװעגסױא םירָאיל
 ,ןעֿפַארק ַא ףרור ןערָאװענ טכליהרַאפ רע ןיא טםיצ וצ םייצ ןוֿפ

 ---המיא ןוא קערש לופ ןעײרטעג טימ ןערעװ טײלגנעּב טנעלפ סָאװ
 יאק ריא ןוא ןערָאװעג ןעקנורטרעד זיא ףיש ַא ךָאנ זַא ,ןמיס ַא
 | ,סעילַאװֿכ עגירגעזיורּב יד ןוֿפ ןעגנולשרַאֿ עדנַאמ

 תונּברק ,טניװעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה טכַאלש רעד ןופ לרוג .רעד
 ןעמ טנעלפ םײצ וצ םײצ ןוֿפ ,םידרצ עדייּב ןופ ןעלַאפעג ןענַײז
 רעמױר ענידנעּברַאטש רערָא עטגיטולּברַאֿפ ןענָארטוצ ןעגנײרּב

 ,עטויַאק רעד ןופ קירּב ץפיוא ײז ןעגײלקעװַא ןוא
 .גײרַא ףיש לייט ןעטשרעטנוא םעד ןיא ךיז ןעּבָאה !ײװנעטײצ

 *לַאמסענוצ ןופ חיר ַא טימ טּפַאזעגֿפרוד ,ךיור סנעקלָאװ ןעסירעג
 רעגיזָאד רעד ןיא םעטָא םעד גידנעּפַאבּפָא םייק ,שײלֿפ ןעטעי
 ןעײנ ןעטנעמָאמ עבלעזַא ןיא ןַא ,ןענַאטשרַאּפ רוח-ןּב טָאה ,טפול
 -עג רע טָאה רעדיוש ַא טימ ןוא ,ףיש ענידנענערּב ַא ײּברַאּפ יז
 ןעּכָאה סָאװ ,רערעדור עטדימשעגוצ קנײּב יד וצ יד ןופ טכַארט

 ,ףיש רעד םימ ןעמַאזוצ ןערעװ טנערּברַאפ טזימענ
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 סטרעוװרָאפ ץלַא ןעגנַאגעג טײצ עצנַאנ יד זיא "עײרטסַא, יד
 סרערור עטשרערָאפ יד ,טלעטשענּפָא ךיז יז טָאה גנולצולּפ ,רָאנ
 ןיא ,טנעה יר ןופ ןעּפַאלקש יד ײּב ןערָאװעג ןעסירעגסורַא ןענַײז
 קעד ןיֿפױא ,רעטרע ערעײז זופ ןעלַאפעגּפָארַא ןענײז ןײלַא ײז
 ַא ןעטײז יד ןופ ןוא ,ײרעּפוט עבילקערש ַא טרעהרער ךיז טָאה
 םוצ ,ןעפיש עטעּפעשטעגפיונוצ ײװצ ןופ ןעכַארק ןיא ןעשטשערט
 םעד ןוֿפ גנַאלק םעד טכליהרַאֿפ לעמוט רעד טָאה לָאמ ןעטשרע
 .עג ןעשנעמ יר ןענײז המיא ןופ טשרעהעּב ,רעמַאה םרָאטַאטרָאה
 ןיא ןעװעטַאר וצ ךיז ואװ ,טֿפוזעג רעדָא ררע רעד ףיוא ןעלַאּפ
 ַא ןעלַאפעגּפָארַא קול ַא ףרוד זיא ה"הּב רענײמעגלַא רעד ןעטימ
 קוק ַא טָאה רע ,םיפ םרוח-ןּב ןעּבעל עמַאס ,רעּפרעק רעֿפילשנעמ
 םָאװ ,רליש םעד ןָא ןוא גורה ןעמעקַאנ;ּבלַאה םער ףיוא ןָאטעג
 ,רעמיר ענעּברעװ ןוא רערעל םענרערור ןופ טכַאמעג ןעוועג ןיא
 .ןוֿפ ןוז ןעגיגיוא.יולּב ַא ,רַאּברַאּב ַא טנָאקרעד םיא ןיא רע טָאה
 יד ןעסירעגסױרַא םיא ײּב טָאה טיט רעד סָאװ ,תומוא:ןיפצ יד
 .עג רע זיא יװ רעּבָא ,ןייז וצ םקונ ךיז ןוא ןעּבױר וצ טײקֿכידנעמ
 םעד ןוֿפ ןעסירעגּפָארַא טסיופ ענרעזײַא ַא םיא טָאה ?רעהַא ןעמוק
 ם'אנוש םעד ןיא ןעװעג זיא ?עײרטסַא, יד ןײנ -- !ףיש ס'אניש
 | !טנעה

 ,קער סענעגייא ץ'פיוא ןעגָאלשעג ןיוש ךיז ןעּבָאה רעמיור ידי
 ןיוש ןעמ ןומ ץסוירַא ,ּבײל ןרעּביא ץ'רוח-ןּב רעּבירַא זיא טלעק ַא
 רַאפ רָאג ןיוש ךיז רע טלעגנַאר רשפא --- ןעקיררוצ טרַאה יַאדװַא
 ןופ טָאגָא !טע'גרהרעד רע טרעװ רעמָאט ןוא !ןעּכעל ןײז
 סָאװ-רָאנ יד ןעלעװ ןעד יצ ! םרישעּב ןוא םיא ץישעּב --- םהרבא
 ּ! תומולח עטסוּפ יװ רעמ טינ ןעּבײלּב ןעגנונעפָאה עטקעװעגֿפױא
 יד ןוא ןעמַאמ יד טינ ןהעז םינ רעמ לָאמנײק ןיוש טעװ רע ןוא
 סָאד ןוא םײה ןײז ,ןרעמלע ענײז ןופ זיוה סָאד טינ ,רעטסעװש
 יב ? דנַאל עגילײה

 ,לעמוט רעֿפילקערש רעד טרעהעגכיוא םינ טָאה םיא רעּביא
 .עג טָאה עטייַאק רעד ןיא ,ךיז םורַא טקוקעגמורַא ףיז טָאה רע
 יד ףיוא ןעסעזעג ןענײז סרערערור יד ;הלהּב עטסערג יד טשעה
 .מוא עטמס'רַאפ יװ ןענײז ןעסָארטַאמ יד } טמײלעג יװ ױזַא קנײּב
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 ײּב ןעסעועג ןיא רָאטַאטרָאה רעד רָאנ ,קירוצ ןוא ןיה ןעֿפָאלעג

 ירַאװ ,טקַאט םוצ רעמַאה ץטיט טּפַאלקעג רעטיײװ ןוא שיט ןײז

 ןעגיױָאד םעד ןיא ןוא -- ןעלעֿפעּב סניּבירמ םעד ףױא גידנעט

 .ֿפײלגרַאֿפמוא יד טרעּפרעקרַאֿפ רע טָאה תושמשה:ןיּב ןעֿכילטױר

 -עּב טלעװ עצנַאנ יד טָאה סָאװ ,רעמיור יד ןופ ןילּפיצסיד עֿפיל

 ,ןעגנואווצ
 .ָאװעג זיא רע ,ן'רוח-ןּב ףיוא טקריװעג טיג טָאה ליּפשיּב ןייז

 רעד ןוא ערע יד ,ןעטכַארטעּב ןעמונעג ךיז טָאה ןוא רעגיהור ןער

 םָאװ רעּבָא }טרָא ןײז וצ רעמיור םעד ןעדנוּבעגוצ ןעּבָאה ביח

 ,םיא וצ ןעּבָאה טנָאקעג ןעויטָאמ עֿכלעזַא ןעּבָאה תובײש ַא רַאֿפ

 ,רערערעי ןעּפָאלעג זיא קנַאּברערור רעד ןופ ? ףַאלקש:רעדור םעד

 ןעד רע טלָאװ ןעמעװ ,וצרעד טײקכילגעמ יד טַאהעג טָאה סָאװ

 |ע ּבע ל +ףַאלקש ַא ןעּברַאטש טלָאװ רע ןעװ ןָאטעג הבומ ַא

 ןעּבעל ןײז .דובּכ ןײק טינ ּבױא ,בוח ַא ןעזעװעג םיא רַאֿפ ןיא

 ךילטײד ױזַא םיא ײז ןענײז לָאמנײק ,ענעגייא ענייז טרעהענ טָאה
 ןעקערטש ײז יװ ,ןהעזעג טָאה רע ,ןעגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג טינ

 ןעגיד'מינונחּת רעײז טרעהעג טָאה רע ,םױא טנעה יד םיא וצ
 ןיא ןוא--ןעגנורּפשעגֿפױא זיא רע ! ײז וצ ןעפיול זומ רע ,עי ןעפור

 רעּביא טרעולעג טָאה ןיד-קסּפ רעשימור ַא ,ךַא ,ןעּבילּבעג ןײמש

 טינ ןיא ןיד:קס9ּפ רעד ןמזילּכ ןיא ,םרח ןיא םיא ןעטלַאהעג ,םיא

 רעצנַאג רעד ףיױא .ןעֿפרָאװעגסױרַא ןעפיױלטנַא סָאד זיא ,לטּב

 טינ ,השּבי רער ףיוא טינ ,טרָא םוש ןעװעג טינ זיא דרע רעסיורג
 .ימיור רעד ןופ רעֿכז ןעליֿפ ןענָאק ךיז לָאז רע ואװ ,םי ץפיוא

 קירוצ ןעניוװעג וצ ןעטלָאגעגּפָא טלָאװ םיא ןעװ רָאנ ,טֿפַאמ רעש
 -ץרא ןיא ןעצעזעּב טנָאקעג ךז רע טלָאװ ,םייהיירפ עכילצעזעג יד

 טָאה רע עֿפלעװ ,יר ןעגעק ץתובייחתה יד ןעליֿפרע ןוא לארשי

 רע טָאה דנַאל רערנַא םוש ןייק ןיא .ןעּבעל ןייז ןעמריוו טלָאװעג

 טָאה םײה יװ ,גנַאל יװ !טָאנ רעסוורג ,ןָאט וצ סָאװ טַאהעג םינ

 טָאה גנַאל יװ ,גנַאל יװ ןוא !ננואײרֿפעּב ןענעו ןעוועג ללּפהמ רע
 ַא טקעלּפטנַא םיא ךיז טָאה ףילדנע !טּפָאהעג ןוא טרַאװעג רע

 ךָאד זיא עֿכלעװ ,ןוּבירט ם'נופ ןָאזרעּפ רעד ןוא גנונעּפָאה לָארטש
 רעגױָאד רעד לָאז טציא ןוא ,טָאג ןוֿפ חילש ַא ןעװעג סיװעג:|
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 טע'גרה'רער ,ןעזיועג טעּפש ױזַא םיא ךיז טָאה סָאװ ,עישומ ףאלמ
 .ת"חּת ףױא טינ ךָאד ןעיטש עטױט יד !טֿכַאלש .ןיא ןערעװ
 ןעּבעגעג ןעּבָאה ײז סָאװ ,תוחטבה יד ןײז וצ םיײקמ ידּכ ,םיתמה
 !ןעּברַאטש טינ רָאט םוירַא ,ןהעשעג םינ רָאט'ס ,ןינ ,ןעּבעל םייּב
 ןעּפעלש רעטייװ רעריײא םיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקמוא ןיוש רעסעּכ
 ,ףַאלקש-רערוד ַא ןופ ךָאי םעד
 םעד ףיוא ,ךיז םורַא טקוקעגמורַא ךיז רוח-ןּכ טָאה לָאמ ַא ךָאנ =
 ץלַא ךָאנ ,טֿפַאלש יר טשער'עג ץלַא ךָאנ טָאה קעד ןעטשרעדָאֿפ
 ןעּפַאלקש יד ,!עײרטסַא, יד טקיררעג ןעפיש עבילדניפ ןעּבָאה
 --- ןעטײק ערעײז ןיפ ןעסירעג ףיז ןעגָאה קנײּב-רערור יד ףיוא
 :ַאמ ערעײז עלַא זַא ,ןהעזרעד ןעּכָאה יז זַא ןוא 1 טסיזמוא רעכָא
 .ענ ײז ןעּבָאה ,ןעֿפרָאװעגסױרַא ןענײז ןעיײרּפעּב וצ ףיז ןעשינרעט
 נקער ץפיוֵא קעװַא זיא ךַאװ יד ,םיעגושמ יװ טעיאװעג ןוא טעווער
 ןוא ,טשרעהעג טָאה המיא יד ראנ ןעדנואוושרַאֿפ זיא גנונעדרָא יד
 ראטאטראה רעד זיא הלהּב רעגײמענלַא רעניזָאד רעד ןעטימ ןיא
 .עג טָאה ןיא ,רימּת יװ גיהור ,טרָא ןײז ףיוא ןעסעזעג ץלַא ךָאנ
 לעמיט ןוא שער ןערליװ םעד ןיא שיט ןָא רעמַאה טימ ןעגָאלש
 ןוא ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא ףיוא ריח-ןּב טָאה קילּב ןעטצעל ַא ,ןײרא
 רָאג ,ןעֿפױלטנַא וצ ידַּכ טינ רעּבָא ,ףױרַא ןעֿפױל טזָאלעג ךיז טָאה
 | ,ןוּבירפ םעד ןעֿכז וצ

 --- גנויּפש ַא ךָאנ ,ּפערט ירד ײּב ןעװעג רע זיא גנורּפש ןיײא טימ
 םעד ןױש םהעז רע ,ףײה רעד ןיא ּבלַאה ןיוש זיא רע ןוא
 .עֹּב םי סער ,ןעפיש עגידנעריקַאטַא יד ,לעמיה ןעטיור - רעײפ
 ,ערעלַאג רעד ףיוא ?מַאק ןעדליװ םעד ,תוּברוח-ספיש טימ טקעד
 ,גינײװ ץנַאג רעגיריטרַאֿפ ןוא ,ףס ַא ןעװעג זיא רעלַאֿפנָא ואא
 רעטנוא ןופ ןערָאװעג ןעסירעגסױרַא ּפערט יד ןענַײז גנולצולּפ
 ןעדָאּב םעד רעטנוא  ןעלַאּפעגּפָארַא קירוצ זיא רע ןוא םיפ עניז
 .ונעג ךיז ןוא ןעּביהעגּפױא יװ סעּפע ךיז טָאה עטויַאק רעד ןופ
 ףיז טָאה ףיש רעד ןופ סיּפרָאק רעד } רעקיטש ףיוא ןעֿכערּב ןעמ
 גירנעפיש ןוא ,ןעײװצ ףיוא ןעטלָאּפשוצ ךַארק- ןעגיטלַאװג ַא טימ
 ךיילג ,ןָאטעג ןײרַא סיר ַא סעילַאװֿפ יד ךיז ןעּבָאה גירנעמיוש ןוא
 .ןּב םורַא ץלַא ,טנעמָאמ םעד ףיוא טרַאװעג רָאנ ןעּבָאה ײז יז
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 עגירנעלנרָאֿפ ןיא שינרעטסניפ קיטש  ןייא ןערָאװעג ןיא ן'רוח
 ,ֿבורג:לעסעּק

 מײקרַאטש רעכילדנעגוי רעסיורג ףילנײװעגרעסױא ןייז וצ םגח
 טלַאה רומַאנ יד סָאװ ,טּפַארק ענעי ןעמיקענוצ ךָאנ דנוצַא זיא
 :על סָאר ןעװ ,ןעלַאֿפ יד ףייא וװרעזער ןיא יװ ױזַא ןעשנעמ ם"ב
 רעד ןיא רע ויא ןענעװטסעדנוֿפ ---,הנּכס ַא ןיא ךיז טניפעג ןעב
 .ַאר וצ ףיוא טּפַארק עגיזָאד יד ןעצינוצסיוא חוּכּכ ןעוװעג טינ ער
 .ָאה סעילַאװכ יד ןופ שער רעד ןוא שינרעטסניפ יד :ךיז ןעװעט
 ןעטלַאהרַאֿפ רע טָאה םעטָא םעד וליּפַא ,טּבױטעּב יװ םיא ןעּב
 | ,ווימקניטסניא רָאנ

 .ענ לערנעּפש ַא יװ םיא  ןעּבָאה סעילַאװֿכ ענעסירעגנײרַא יד
 טלָאװ ףוס-לּכ-ףיס ןוא ,עטויַאק רעד ןיא קיריצ ןוא ןיח ןעֿפרָאװ
 ףליה וצ ןעמיקעג טינ טלָאװ םיא ןעוו ,ןעקנירטרעד טרָאד ףיז רע
 .ּפָארַא ןעּבױהעגנָא טָאה רע תעשּב ,סעילַאװֿפ יד ןיפ סילֿפּפָא רעד
 רעסַאװ עטצײלּפענּפָא עסַאמ רעצנַאנ רעד ףרוד רע זיא ,ןעקניזוצ
 םי ןיא ףיש רענעֿפָארּביצ רעד ןוֿפ ןערָאװעג םרעדײלשעגסױרַא
 .ףיש ליפ יד ןוֿפ קיטש ַא ןָא טּפַאֿפעגנָא ףיז טָאה רע ,ןײרַא
 ךיז טָאה ןוא ,רעסַאװ ןרעּביא ןענָארטעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,חובריח
 טכַארּברַאֿפ טָאה רע סָאװ ,טײצ יד ,טרעמַאלקעגנָא םעד ןָא טסעּפ
 .גיּבייא עצנַאג ַא יװ ןעזיווענסיוא םיא ךיז טָאה ,-עסַאװ ן'רעטנוא
 טימ ,רעסַאװ ץֿפױא ןעּבױא ןעמואושענפיורַא רֶע זיא ףילדנע ,טייק
 םיא טָאה סָאװ ,טפול יד ןעגנולשעג רע טָאה ןעהיצ:םעטָא עפימ
 יד ןופ רעסַאװ עגיצלַאז יד טלעסײרטענּפָא ,טלעפעג גנַאל ױזַא
 ,טערּב ץפיוא רעכעה טעּפַארדעגפױרַא ךיז ,םינּפ ם'נוֿפ ןוא רָאה
 ,ךיז םורַא טקוקעגמורַא ךיז ןוא ,טּפַאכעגנָא טָאה רע סָאװ

 טנעהָאנ ץנַאג םיא יצ טױט רעד זיא םי ןופ שינעפיט רעד ןיא
 טרעול ןעּבױא ָאד ףיוא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ רע טָאה טציא עװעג
 ,ןעשייז עלַא ןופ םיא ףיוא רע

 ןרעּביא ןענעלעג ףיור רעד זיא לעּפעג רעגיטֿכױֿכרור-בלַאה ַא יג
 .ןּב :ןעגנוצ עגידנעמַאלֿפ עלעה ןיפ טקוצעגֿפרור זײװרעטרע ,םי
 ,ןעפיש עגידנענערּב ןענייז סָאר זַא ,טּפַאֿכעג ףיז ךילג טָאה רוח
 חצנמ טָאה סע רעװ ןוא ,טנידנעעג טינ ךָאנ ףז טָאה ףמַאק רעד
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 ןעגעלֿפ טײצ וצ טײצ ןוֿפ ,ןעסיװ טנָאקעג טינ רע טָאה ,ןעװעג

 םָאװ ,ןעפיש ןעמיװשײּברַאֿפ טנָאזירָאה ןַײז ןוֿפ ןעצינערג יד ןיא

 ןופ .ןעמַאלּפ עטיור יד רעּביא סנעטָאש יװ ןעדניוושרַאפ ןעגעלֿפ

 ןוא ײרעכַארקעג סָאר םיא וצ ןעגָארטרעד ךיז טָאה סנעטײװ רעד

 רַאפ הנּכס יד רעגָא ,םערעלַאג עגירנעֿפמעק ןופ יירעשטשערטעג

 םוצ ּפָארַא זיא ?עײרטסַא, יד זַא ,רעטנעהענ ךס ַא ןעװעג זיא םיא

 ענעגײא ריא רָאנ טינ ןענופעג טרָאּב ריא ףיוא יז טָאה ,דנורג

 סָאװ ,סערעלאג ײװצ יד ןיפ עדנַאמָאק יד ףיוא רָאנ ,עדנַאמָאק

 ןעמעלַא ײז ןעּבָאה סעילַאװב יד ,טריקַאטַא טַאהעג יז ןעּבָאה
 ייװ ײז ןופ ךס ַא ןענײז דנוצַא ,ןײרַא דנורנּפָא ןיא ןעסירעגּפָארַא
 א רעמױר ַא טגעלפ לָאמטּפָא ,ןעּבױא ןעמואװשעגפיורַא רער

 גידנעטלַאה ןוא טערּב ןעגיּבלעזמער ןָא ןעּפַאכנָא ךיז רעּביױר-םי ַא

 םעד טריֿפעג רעטײװ ײז ןעּבָאה רעסַאװ ן'רעּביא םיא ףײא יז
 יַּפֶא ם'ניא ןעּבױהעגנָא טַאהעג רשֿפא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק

 טסיײלפעג ךיז טָאה רערערעי ןעוו ,טיוט ףיוא לעגנַארעג ןיא ,דנודג
 טבויּפעג ךָאנ ײז ןעּבָאה ,רעסַאװ ןיא רענגעק םעד ןעסױטשוצּפָארַא

 .גנוגעװעּב ןיא טכַארּבעג ןעּבָאה ןוא רעװעג רעײו ןעצונעּב וצ

 ןיא םנימ יװ ץיַאװש ןעװעג זײװרעטרע זיא סָאװ ,רעסַאװ סָאד

 יא ףמַאק רעײז ,ץנַאלגּפָא:ןעמַאלּפ ןוא טולּב ןופ םיור זייװרעטרע

 עניז ןעװעג עלַא ןענײז ײז גרמערפ ןעצנַאגניא ןעװעג ץרוח ןּב

 ןָאטעג לעקנײװק ַא טינ רָאג ךיז טלָאװ ײז ןופ רענײק ןדנַײּפ

 ' ךיז יּבַא ,ןײרַא רעסַאװ ןיא םערּב ןײז ןופ םיא ןעסױטשוצּפָארַא

 -נַא רעביג סָאװ ןהעועג טָאה רע ןוא ,ןעװעטַאר וצ ףיורעד ןײלַא

 | ,ײז ןופ ןענירט
 טָאה ןוא ּפעלק:רערור עניטסַאה טרעהרעד רע טָאה גנולצולּפ

 ,םיא ףיוא ףײלג ןעגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ערעלַאג א ןהעורער
 ןיא ןעויועגסיוא םיִא טָאה ףיש רעד ןופ לעּבָאנש רעֿפױה רעד

 טָאה הֿפירש רעד ןופ רעקַאלפ רעטױר רעד ןוא ,ךיוה ןעײװצ

 סָאר ריא גידנעּבעגוצ ,ןעיירעצינש עטלונעּב עריא ףיוא טליּפשעג

 *עג רעסַאװ סָאד טָאה םיוש רעסײװ ַא יװ ,גנַאלש ַא ןפ ןהעזסיוא

 : ' ,ריא רעטנוא טשיור

 . ,טערּב יר ןעסױטשיוצּפָא טעּברַאעג רוח-ןּב טָאה תוחיּכ עלַא טימ
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 .ןעּבעגעגרעטנוא רעװש ךיז ןוא עטיירּב ַא רהעז ןעװעג זיא עֿפלעװ
 טָאה ערניקעס עּבלַאה ןייא ,רעײמ ןעװעג עגר ערעי ןיא ָאד ןוא
 ןיא גנולצילּפ ,ןעטסָאק ןעּבעל סָאד רערָא ןעװעטַאר טנָאקעג םיא
 ףױא טָאה ןעננוגנײרטשנָא עטסערג עניײז ןוֿפ טנעמָאמ םער
 םעילַאװֿפ יד רעטנוא ןופ טצילּבעגסױרַא םיא ןוֿפ טײװ טנַאה ַא
 טימ טנעה ײװצ ןעזיװעג ךיז ןעּבָאה ךָאנרעד ,םלעה רענערלָאג ַא
 ;לָאװ עֿכלעװ ,טנעה עטניזעג עסיורג --- רעגניפ עטקערטשעגסיוא
 ןעטלָאװ ײז סָאװ ,סָאר ןעוָאלסױרַא טינ ןיוש ,ךיז טכַאד ,ןעט
 :עג .רוחןּב טָאה ,קערש רַאפ ךיז רעסיוא ,טּפַאֿפעגנירַא טַאהעג
 ..םױרַא םלעה רעד ךיז טָאה רעדיװ טשרע ,ןעדײמסיוא ײז טלָאװ
 ךָאנרעד ,טקערעּב טָאה רע ןעֿפלעװ ,ּפָאק רעד ךָאנרעד ,ןעזיוװעּב

 םורא ןעגָאלש וצ ןעּבױהעגנָא דליװ ןעּכָאה עכלעוו ,טנעה ײװצ
 ןעֿפרָאװרַאֿפ ּפָאק רעד ךיז טָאה דנוצַא --- רעסַאװ ןרעּביא ךיז
 ליומ טָאד ,םינּפ ץ'פיוא ןעלַאפעג ןיא ןייש רער זַא ױזַא ,רעטניהַא
 ןעגיױא ענעסירעגפיוא םיירּב יד ,טנעֿפעעגרערנַאנופ ןעװעג זיא
 רעד ןוא ןײרַא טלעװ רעד ןיא טצָאלגעג ענרעועלג יװ ןעּבָאה
 טײקסַאלביתמ רענעדרע ַא טיט ןעגיוצעגרעּביא ןעװעג יא םינּפ
 ךָאד ןוא !דליּב גיד'המיא ןעכילקערש ַא -- םענעקנורטרעד ַא ןוֿפ
 רער ןעװ ןוא ,יײרשעג:רײרפ ַא ןעסירעגסױרַא ן'רוח:ןּב יב ךיז טָאה
 רע טָאה ,ןעקניזוצּפָארַא ןעּבױהעגנָא רעריװ טָאה רענעקגורטרעד
 םלעה רעד ןעדנוּברַאֿפ טָאה סָאװ ,טײק רעד רַאפ טּפַאכעגנָא םיא
 - ,טערּב ץפיוא ןעגױצעגֿפױרַא םיא טָאה ןוא ,זלַאה םורַא

 / ,ןוּבירט רעד ,סוירַא ןעװעג זיא שנעמ רעגיזָאד רעד
 טויורּבעג םעילַאװֿכ עטרערורעגֿפױא יד ןעּבָאה טײצ עגנַאל ַא

 ןעדנעװנָא טזומעג טָאה רע זַא ,טפַארק ַאזַא םימ ן'רוח ןֶּב םורַא
 רענענייא רער ןיא ןוא טערּב יר ןעוָאלוצסױרַא טינ תוחיּכ עלַא
 םרערור יד ,רעסַאװ ןרעּביא ּפָאק םרעמיור םעד ןעטלַאהנײַא טײצ
 טָאה- יז ןוא ,טרירעגנָא םינ ריש-ריש ײז ןעּבָאה ערעלַאג רער ןֿפ
 ,ןעפיש ײלרעלַא ןוֿפ תוברוח ןעשיוצ רעטײװ ןענָארטעגֿפרוד ךיז
 :ניה גידנעזָאלרעּביא ,עטקערעּבמוא ןוא סמלעה ןיא ּפעק רעּביא
 גנילצולּפ ,רעסַאװ ןעגידנעטֿפײל ןופ סַאּפ ןעטױר-גידלָאג ַא ףיז רעט
 ,המיא רערליװ ןוֿפ תוליק םעד ךָאנ ךיילג ןוא ךַארק רעפמוד ַא
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 רעדליװ רענדָאמ ַא ןוֿפ ליפעג ַא ןוא ,טקוקענמוא ףיז טָאה רוח-ןּב
 .רעד טָאה "עײרטסָא, יד --- טשרעהעּב םיא טָאה הָאנה ןוא לײרֿפ
 !המקנ ַא טּבעל

 -יװ םעד ןופ ,טשערעגּפָא טָאה ףמַאק רעגיר'תונמחרּבמוא רעד

 ןעּבילּבעג רעּבָא יא רעװ ,הטילּפ ַא ןערָאװעג ןיא דנַאטשרעד
 םעד ןוא טיײהיירפ ןייז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טוג טָאה רוח-ןּב ?רעגיז
 .רַא טקורעגֿפױרַא טָאה רע ,םעד ןָא ףיז ןעדנעװ ןעּבעל םנוּבירמ
 עלַא טדנעװעגנָא טָאה ןוא טערּב ץפיוא ןעצנַאגניא רעּפרעק סעסוי
 ףיז טָאה ןעניגעּב רעד ,ריא ףױא ןעטלַאה ךיז לָאז רע ,ןעלטומ
 .רַאּפ ןוּפ ןיש םעד טנעגעגעּב טָאה רע ,םַאזננַאל טרעטנעהענרעד
 :ָאה ַא ןעשרעהעּב םיא טנעלפ ָאר ;ןעליפעג עגירנעטייּב ט'ט גָאט
 .יױר יר .ןעּבָאה ,המשנ ןײז ןעלַאּפעּב קערש ַא טנעלֿפ ָאד ,גנונעפ
 ויא ,ןעטילעג הלפמ ַא ןעּבָאה ײז ּבױא ןעד ?ןעװעג חצנמ רעמ
 !ןערָאלרַאֿפ ,ץיש ןייז רעמנוא דנוצַא ףיז טניפעג סָאװ ,ןוּבירט רעד

  ןײק .סַאֿפרעטוּפ ריא ןוֿפ עלופ ַא םױרַא ןיז יד ןיא ףילדנע
 טנַאה רעקניל רעד וצ ,טרירעג טינ ףיז טָאה עלעטניװ טסדנימ
 ַאַא ףױא רעּבָא ,השּבי ןהעזרעד סנעטײװ רעד ןופ רוח-ןּב טָאה
 ןעננַאלרעד ןעגעװ ןעטכַארט טנָאקעג טינ רָאג טָאה רע זַא ,ףלהמ
 ייֵלענ םי ןיעּביא ןעּבירטעגמוא ךיז ןעּבָאה טרָאד ןוא ָאד ,ןיהַא
 עטלייקרַאפ ןעשיװצ ,לַאזקיש ןײז טלײטעג ןעּבָאה סָאװ ,ענעט
 קחרמ ןעשּכיה ַא ףיוא ,ןעפיש ןוֿפ גרַאװכָארּב עגיררעכיור רעדָא
 טוײװ ,טזָאלעגרעּביא ,סרערור ןהָא ,ערעלַאג ַא ןהעועג ךיז טָאה
 עטרעטַאלּפוצ טימ סעילַאװֿפ יד ןוא טניװ םעד רקֿפה ן'פיוא ,סיוא
 ;ָארּבוצ רעד ןופ ןעננַאהענּפָארַא ןעּבעל ןהָא ןעּבָאה סָאװ ,ןעלנעז
 .עטניּפ עגירנעריר טקרעמעּב רע טָאה רעטײװ ךָאנ ,עיר רענעכ
 .ֿפָאנ רערָא עגידנעֿפױלטנַא רַאֿפ ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ףעל

 ץיז טנָאקעג םוג ױזַא טקנוּפ רעּבָא ןעּבָאה ײז .ןעפיש עגירנעגָאי
 ,לעגײֿפ:רעסַאװ עסייו עסיורנ

 ,טרעדנעעג טשינרָאג ףיז טָאה'ס ןוא ,העש ַא רעּבירַא זיא ױזַא
 ןעמוק טינ טעװ ףליה ןײק ּבױא ,ןעסקַאװעג זיא טײקגיהורמוא ןייז
 וַא ,ןעטֿכַאד ףיז טנעלפ זײװנעטײצ ,ןעּברַאטש םירַא זומ ,דלַאּב
 רַאֿפ ןעגעלעג רע ןיא ףילגעװעּבמוא יװַא --- טוט ןיוש זיא רע
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 םיוק ןוא ּפָאק ןופ םלעה םעד ןעדנוּבעגּפָא םיא טָאה רוח -ןּכ ,םיא
 ףָאנ טָאה ץרַאה סָאד ,רעצנַאּפ:טסורּב םעד ןָאטעגסױא תורצ יט:
 טָאה רע ,גנונעּפָאה ןעבעגעגוצ םיא טָאה סָאר ,ןעגָאלשעג ךַאװש
 רעגייטש רער יװ ,ןוא ןעטרַאװ יװ הרירב רעדנַא ןײק טַאהעג טינ
 טָאג וצ ןייז ללּפתמ ,זיא קלָאּפ ןייז ןוֿפ
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 .טקעז לעטיּפַאק

 .רעגיז רעד סוירא

 םענעקנורטרעד ַא רַאֿפ זיא ןעּבעל םוצ ףיז ןערעקטוא םָאד

 ךיז ןעקנירטרעד סָאד יװ םירוסי ערעסערג טימ ךָאנ ןעדנוּברַאּפ

 ,םייוניע עלַא יד ןעגָארטרעּבירַא טזומעג טָאה םוירַא ךיוא ,אֿפינ

 ױזַא ףיוא ,דײרֿפ רעטסערג ם'רוח-ןּכ וצ ,ךילדנע ךיז טָאה רע ויּב

 .ןישל ןעמוקעּב קירוצ טָאה רע זַא ,טרעטנימרעד ליפ

 ראו ,םעד ןענעװ ,גנַאהנעמַאזוצ םוש ַא ןהֶא ןענַארּפ ףס ַא ךָאנ

 ךרוד ןוא ןערָאװעג טעװעטַארעג זיא רע ײזַא יװ ,ףיז טניֿפעג רע

 ,קפס רעד ,טכַאלש רעד וצ רעּבירַא זײזֿפעלסיב רע זיא ,ןעמעוו

 ליֿפיװ ףיוא --- הורּפָא רעגנַאל רעד ןוא ,רעגיז ןעּבילּבעג יא רֶע יצ

 -טימ ןעּבָאה -- טעיּב ןעגירנעגיװ ןֿפױא ןעועג ףילנעמ זיא סָאד

 םורַא עלײװ ַא ןיא ,ךיז וצ ןעמוק ןעצנַאגניא לָאז רע ,ןעפלָאהעג

 ,גידועדײרעּב ןערָאװעג ןיוש רע ןיא

 גנַאגסױא םעד ןָא ףיז טדנעװ ,ףיא העז ,גנוטער רעזנוא ---

 רַאֿפ טסָאה וד סָאװ ,גנידצלַא ןעקרענָא ףיא ,טכַאלש רעד ןופ

 גירנעלעטש  ,טױט ןופ ןעװעג ליצמ רימ טסָאה וי ,ןָאמעג רימ

 ,קנַאר ןײמ ריד ףיא םוק רַאפרעד ,ןָאק ןיא ןעּבעל ןעגײא ןײד

 םעװ זנוא זַא ,טרער רעװ ,ןעהעשעג טינ רימ טימ לָא'ס סָאװ

 ,הנפס רעד ןופ םױרַא םולשּב ןעלעוװ רימ ןוא קילג סָאד ןעליפש

 רַאֿפ טסַאּפ םע יװ ,םידסח ליפיזַא טימ ןעטישּפָא ריד ךיא לעװ

 תושר רעד ןוא םײהנעגעלעג יד ןעּבעגעג זיא םיא םָאװ ,רעמיור ַא
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 ,הישק ַא רעּבָא ךָאנ טּביײלּב'מ ,טײקרַאּבקנַאד ןייז ןעזײװּוצסױרַא
 עטוג עניײר עלַא ײּב ,ןָאטעג הבוט ַא ךילקריוו רימ טסָאה וד יצ
 :עּב רערָא --- ,טלעטשענּפָא עגר ַא ףיוא ףיז טָאה רע --- ,,,תונווּכ
 ןעטעּב ןוא ןוצר ןעטוג ןײד וצ ןעדנעװ ףיז ליו ףיא ,טנָאזעג רעס
 עטסערג ייד לַאּפ ןעסיוועג ַא ןיא רימ ןָאט וצ ,החמבה יד ריד ײּב
 עגיזָאד יד ,ןרעדנַא םעד ןָאמ רָאנ ןָאק שנעמ ןייא סָאװ ,הבוט
 ןעּבעג טציא רימ וטזומ החטבה

 טָאה -- ,ןָאט םע ךיא לעװ ןיד-יּפ.לע סע געמ'מ רָאנ ּבױא ---
 ,ןעפורענּפָא ךיז רוח.ןּב

 לעסיּב ַא טוומעג סוירַא טָאה ,ןעדײר ןופ ףיז טרעטַאמעגּפָא
 | /  ןעהורּפָא

 ןיא טגערפעג רע טָאה ףז ַא ם'רוח עקַאט טויב וד --
 ,םווַא עלײװ ַא

 ,עי זַא ,טגָאזעג ןיוש ריד ךָאד ּבָאה ףיא ---
 ,םעניײד רעטָאֿפ םעד טנָאקעג ּבָאה יא --
 םעד תמחמ ,םיא וצ רעטנעהענ טקורעגוצ ךיז טָאה הדוהי

 יד טציּפשעגפיוא טָאה ןוא ,ףַאװש ןעװעג ךָאנ זיא לוק םנוּבירט
 יעװ רָאװעג םעּפע טרָאֿפ ףיא לעװ ךילדנע :גידנעטבַארט ,ןרעיוא
 ,עילימַאּפ ןײמ ןעגעװ ןער

 סוירַא טָאה --- ,טַאהעג ּביל ןוא טנָאקעג םיא ּכָאה ךיא --
 : .טגָאזעג רעטייו

 .עג סנוּבירט םעד :;ןערָאװעג ליטש עליו ַא ףױא זיא רעדיװ
 ,שרעדנַא סעּפע ףיוא ןענָארטעגרעּבירַא ךיז םינּפַא ןעּבָאה ןעקנַאד

 .עגנָא רעריװ רע טָאה -- ,ןז ַא ס'רוח טזיּב וד דלַאּביװ --- 
 :עג ןעּבָאה טינ טסלָאז וד זַא ,ןייז טלָאמעג טינ רָאג ןָאק ,ןעּביױה
 עסיורג ןעװעג ןענײז ײז ,ץ סוטור ּכ ןוא ָא ט ַא ק ןוֿפ טרעה
 רעײז ןעזיװרעד טױט רעיײז ןיא טפיוהרעד ןעּבָאה סָאװ  ,םַײל
 טזָאלעגרעּביא ײז ןעּבָאה ,ןעּברָאטשעג ןענַיז ײז ןַא ,טײקסױרג
 וד ,קילג ןייז ןעבעלרעּביא םינ רָאט רעמױרַא זַא -- ץעועג ַא
 ?ריר ךיא סָאװ ,טסרעהו

 ,רעה ךיא --

 ,לרעגניפ ַא ןעגָארט וצ גהניט ַא זיא רעמיור עבושח יד ײּב ---
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 ןופ ּפָארַא םיא היצ ,סכלעזַא וטסהעז טנַאה ןײמ ףױא ָאד טָא
 | ,רעגניֿפ ןיימ

 טָאה רענעי ןוא ,טנַאה ןײז ץהדוהי ןעגיוצעגסיוא טָאה רע

 .ןעסייהעג םיא טָאה רע סָאװ ,טגלָאפענ

 ,טנַאה רענעגיײא ןייר ףיוא לרענניפ םעד ןָא וט ---

 / ףןעװעג םיײקמ סָאד ףייא טָאה רוח:ןּב
 ּפירַא טָאה --- ,ןעמוק ץ'ניצ ריד טעװ ץיפח רעניזָאד רעד --

 ןיא וליּפַא  ,ןעגעמרַאֿפ .ןעסיורג ַא ּבָאה ךיא --- ,טגָאועג רעטײװ
 ןןײלַא שנעמ ןײא ןיִּב ףיא ,רשוע ַא רָאפ ךימ ןעמ טלַאה םיור
 נפ פער ןעזײװ רָאנ טספרַאד וד ,טינ ךיא ּבָאה עילימַאּפ | ןייק
 רעּביא הנוממ רעד זיא סָאװ ,טֿפעגק םענעזָאלעגײרֿפ םעד לרעג
 ןיא ןעניפעג םיא טסעװ וד ;ָאטינ ןיִּב ףיא תעשּב ,רעטיג עניימ

 וצ שמוק'ס ױזַא יװ ,םיא לײצרעד .,םונעזימ ןופ טייװ םינ עליו

 טסליװ וד סָאװ ןעגנַאלרַאפ םיא ײּב וטסנָאק ,לרענניפ רעד ריד
 וַא וליפַא ןעגָאזּפָא םינ ריד טעװ רע ןוא ,טסליװ וד ליפיו ןוא
 רעטָאט ,תורישע עצנַאג סָאר ןעגנַאלרַאֿפ םיא ןוֿפ טסלָאז וד
 ןוא רעמ ףס ַא ךָאנ ןָאמ ריד רַאֿפ ףיא לעװ ,ןעּבעל יא ּבײלּב

 טײהײרֿפ יד ןעּכעגקירוצ ריד לעװ יא ,ןעֿכַאז ערעסערג ףס ַא
 ,עילימַאפ ןײד וצ דנַאלרעטָאֿפ ןיד ןיא ןערעקמוא ףיד לעװ ןיא
 רַאפ ערעירַאק ַא ןעּבײלקסיױא ןײלַא ןענָאק ףיז טסעװ וד רעדָא

 | ?ֿפָאק טימ ףימ טסרעה וד ,ריד

 .ְךיַא ןערעה רָאנ יװ ןָאט טינ ךַאז םוש ןײק ןָאק ךיא --
 ,.רעטעג יר ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא .החטבה ןיד רימ ביג וט --
 ,ריא ַא ךָאד ןיּב ףיא ,ןוּבירט רעלעדײא ,ױזַא טינ ---
 ,םער ןופ ןעמָאנ ןיא רערָא טָאג ןייד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא זיא | ,ונ --

 ,ןָאט וצ וצ רימ גָאז -- ץלַא ןוֿפ רעגילייה הנומא ןיײד ײּב זיא סָאוז
 לעװ ךיא יװ ,ױזַא םע ןָאט ןוא ,ןעגָאז רלַאּב ריר לעװ ךיא סָאװ
 ,טרָאװ ןייד רימ עשזּביג ,טרַאװ ךיא ,ןעסייה ריל

 ָאר וַא ,רעשט ךיא ןיִּב ריר ענײד ןוֿפ ;סוירַא רעלעריײא ---
 .ךַאז עניטֿפיװ ןוא עטסנרע ַא רהעז ןעגעװ ךיז טלעדנַאה

 {טרָאװ ןײד ןעּבעג רימ וטסעוו -- |
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 לָא טשנעבעג ,,,רערײא ןעדניּב ףימ ןעסייה טלָאװ סָאד --
 !ףיש ַא טײג ןָא ןרעטלע עניימ ןופ טָאג רער ןייז

 ?טײז רעֿפלעװ ןופ ---
 ,טײז.ןופצ  ןופ ---
 ריא ןענָאקרעד וטסנָאק םינמיס טטסגינייװסיוא = עריא = ןָא ---

 | ג טעטילַאנָאיצַאנ
 ,רערור םוצ טדימשעגוצ ןייז גידנעטש געלפ יא ,ןיינ ---
 ?נַאלּפ ַא יז טָאה --
 ,ריא ףיוא גַאלּפ ןייק טינ ךיא העז עלײװרעד --
 ,טֿכַארטרַאּפ ךיז ףיט ןוא ,ןערָאװעג ןעגיושטנַא עליו ַא ןיא םוירַא
 טָאה ---?גנוטֿפיר רעניבלעזרער ןיא ץלַא ףָאנ טײג ףיש יד --

 ,טגערֿפעג ףילדנע רע
 ,גנוטכיר רעגיּבלעזרעד ןיא ץלַא ךָאנ ,ָאי --

 ,נַאלּפ ַא ןַארַאפ זיא'ס וצ ,קוק ַא לָאמ ַא ךָאנ ביג ---
 | ,ָאטינ זיא גָאלּפ ןייק --
 וןעכײצ רעדנַא ַא רשֿפא ---!

 ןעניז ןעלגעז יד ןוא םרעדור תורוש ירד טימ זיא ףיש יד ---
 םָאװ ,ץלַא ןיא סָאד -- לענש רהעז טרָאֿפ יז ,ןעגיוצעגרעטנורַא
 ,ריא ןעגעװ ןעגָאז ריד ןָאק ךיא

 ףס ַא טימ טציּפעגסיוא ךיז טלָאװ ןוחצינ ַא ךָאנ ףיש עשימיור ַא
 תףימ רעה ָאט .ףיש עֿפילדנײֿפ ַא ָאזלַא .ָאמּתסמ זיא'ס ,ןענַאלּפ
 ףימ רעה ---,טנָאוענ טסנרע ןעפיט ַא טימ םוירַא טָאה ---,סיוא
 ןופ ערעלַאג יד ןיא רעמָאט ,ןעדײר ךָאנ ןָאק ףיא ןמזלּכ ,סיוא
 רשֿפא ףיד ןעלעװ ײז ,טעװעטַארעג ןעּבעל ןייד זיא ,רעּביױר.םי יד
 יוד םוצ ןערעװ ט רימשענוצ רעדיװ רשפא שסעװ ,יירפ ןעזָאל טינ
 ,.ירעּבָא ףיא ,טינ ףיד ײז ןעלעװ ןענעגרה רעּבָא ,רעד

 ,טקַאהרַאֿפ ףיז טָאה ןובירט רעד
 .עגסיוא ףרַאש גנולצולּפ רע טָאה !רעטיּפוי ײּב רעווש יא ---

 ןופ רעװנָא םעד ןעּבעלוצרעּביא ףיוא ,טלַא וצ ןיִּכ ךיא --- ,ןעּפור
 טימ טֿכַאלש רער ןיא זַא ,ןעלייצרעד םיור ןיא ןעמ לָאז !רובּכ ןיימ
 ןיז םימ ןעמַאוצ ןעגנַאגעגרעטנוא םוירַא םוטניווק זיא אנוש םעד
 גנַאלרַאֿפ סָאד טָא ,ןוּבירט ןעשימיור ַא רַאֿפ םסַאּפ םע יװ ,ףיש
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 ףימ וטסלָאז ,ם'אנש םעד ףיש יד ןיא רעמָאמ ,ריד ןופ ףיא
 וד ,ףימ ןעקנירטרעד ןוא ןײרַא ּםי ןיא טערּכ ןוֿפ ןעסױטשּפָארַא
 ,ןָאפ םע טסעװ ֹוד זַא ,רימ רעװש ָאמ ?גָאז ףיא סָאװ ,טסרעה

 .לָאפ טינ ףיוא לעוװו'כ ןוא ,טיג ףיא לעװ ףיורעד ןערעוװש ---
 --- , טרעֿפטנעעג טסעפ רוח:ןּב טָאה ---,רימ טסײה וד סָאװ ,ןעג
 .לע ןוא ;ניליה רימ רַאֿפ זיא ,טכענק ןייז ןיּב ףיא סָאװ ,ןיד רעד
 .על ןײד רַאפ תוירחַא יד ףיז ףיוא ךיא . גָארט ןיד ןעגיזָאד םעד יּפ
 ןעגױצעגפָארַא טָאה רע ---,קירוצ לרעגניפ ןייד םעג ,ןוּבידט ,ןעּב
 עגירענג עלַא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ---,רעגניפ ןייז ןופ גניר םעד
 ןעלעװ רעמָאט ,לַאּפ ן'פיוא ןעּבענעג רימ טסָאה וד סָאװ ,תוחטבה
 ףימ טָאה סָאװ ,ןיד-קסּפ רעד ,הנּכס רעד ןופ ןערעװ לוצינ רימ
 רַאַפ טכָאמעג ףימ טָאה ,רעדור םוצ גיּביא ףיוא טּפשמרַאפ
 ןוא ;ףַאלקש ןײק טינ טרָאפ ךיא ןיּב ןעגעווטסעדנופ ;ףַאלקש ַא
 ,ןוא לארשי ןוֿפ ןוז ַא ןיִּב ףיא ,טינ םיועג רענעזָאלעגײרֿפ ןייד
 םענ ,רַאה ַא ךיז רעּביא ןײלַא ,טנעמָאמ ם עד ןיא תוחּפה.לֿכל
 | { קירוצ לרענניפ ןייד

 ,ןָאמעג טינ ריר ןיײק ףיז טָאה סוירַא --
 ----.טרערעג רעטיײװ הרוהי טָאה --!?ןעּמענ טינ סע טסליוװ וד --

 ןוא הלילח סעּכ רַאֿפ םינ ,ײרַא םי ןיא הנּתמ ןײד ףיא ףרַאװ
 ,תוחטכה ענײד ןופ ןערעװ וצ רוטּפ ידּכ רָאנ ,הװַאנ רַאּפ טינ ףיוא

 -י | !ןוּבירט ,קוק ַא רָאנ ּבינ
 ּםירַא :ךיז ןופ טײװ .לרעגניֿפ סָאד ןָאשעג ףרָאװ ַא טָאה רע

 רעּבָא ,ןָאטעג קסעילּפ ַא ךיז טָאה רעסַאװ סָאד יװ ,טרעהעג טָאה
 | ,וצניהַא טקוקעגמוא טינ ךיז טָאה רע

 --- ,טגָאועג רע טָאה --- ,םײקשירַאנ ַא ןָאטענּפָא טסָאה וד ---
 טוט ןיימ ,ןָאט וצ ױזַא דליװ שממ זיא ענַאל ןייד ןיא ךָאנ טרפּכ
 ןיימ ןעסײררעּביא ןָאק ףיא ,ריד ןָא טינ ףוס-לּכ:ףיס יז טדנעוו
 ,ןָאמ סע לעװ יא ןעװ ןוא } ףיוא ףליח ןײד ןהָא םידָאּפ-םנעּבעל
 וצ ןעּבילּבעג ויא ײז ייּב םָאװ ,ןעשנעמ ? ריד טימ ןייז טעװ סָאװ
 לײװ ,טנַאה רעדמערפ ַא ןוֿפ ןעמוקמוא רעטעּב ןעליוו ,ןעּברַאטש
 ויא ,ןעּבָאה ליװ ןָאשַאלּפ יװ ,זנוא ןיא טּבעל עֿכלעװ ,הטשנ יד
 :ָאמ ,רָאג זיא סָאד 1 ררָאמטסּבלעז ןופ קנַארעג םעד ןעגעק ררומ
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 על סָאד ןעמענ יװ ייס ךיז ףיא לעװ,עֿכילרנײֿפ ַא ףיש יד זיא רעמ

 ןוא גלָאֿפרע { רעמיור א ןיּב ךיא ,טסעפ זיא םולשעּב ןַײמ ,ןעּב

 ןעגעווטסערנופ ןעּבעל סָאד יװ .טֿפַאה רעמ רימ רָאּפ ןעּבָאה ערע

 רעּבָא סע טסָאה וד 1 ןייז וצ גיפליהעּב ריד טיירג ןעװעג יא ןיּב

 ,רנוצַא ךיז ןיפעג ףיא רעֿכלעװ ןיא ,עגַאל רעד ייּב ,טלָאװעג טינ

 ,ןעליוו ןײמ ןופ גיגימעטשעּב עגיצנייא יד ןעוועג לרעגניפ סָאד זיא

 ן'טימ ןעּברַאמש לעװ ףיא ,ןערָאלרַאפ עריײּב רימ ןענײז דנּוצַא

 ןעסירעגסױזַא רימ ןענײז םור רעד ןוא ןוחצינ .רעד סָאװ ,שפנ.תמגע

 רעטעּפש לעסיּב ַא ןעּברַאטש וצ ידּכ ,ןעּבעל טסעװ ור ; ןערָאװעג

 םיריּב טײקשירַאנ ענעגײא ןייד ּבילוצ טסָאה וד סָאװ ,המרח לוֿפ

 ועליֿפרע ןענעק וצ טײקבילנעמ יד ןײלַא ךיז ייּב טּבױרעגקעװַא

 | ,ףיד רעיודעּכ ךיא ,ןוז ַא ןוֿפ ץתובייחתה יד

 טלעטשעגרָאֿפ .טציא ךיז ןעּבָאה טַאט ןייז ןופ ןעטַאטלוזער יד
 טַאהעג הטרח טינ רע טָאה ןענעווטסעדנופ { רעֿכילטײד ץ'ריח-ןב
 - ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא

 ,ור טסיּב טפַאשטֿכענק ןיימ ןופ רָאי ירד עצנַאג יד רַאֿפ

 ,דנײרֿפ ַא טקניישעג רימ טָאה סָאװ,רעטשרע רעד ןעזעװעג ,ןוּבירמ א

 יעג ףימ טָאה סָאװ ,רעטשרע רער ןעװעג טמיּב וד } קילּב ןעֿפיל

 ןוש טסיּב וד תעשּב ,וליפַא רעמָאט ןוא ,ןיּב ףיא רעװ ,טנערפ

 ןוא טּפַאֿכעגנָא ףיר ּבָאה ךיא ןוא ּפָארַא טינ דנורג םוצ ריש-ריש-
 ,קנַארעג רעד ףױרַא רשפא רימ זיא ,טערּב ן'פיוא ןענױצעגֿפױרַא
 ןעפלעהוצסױרַא ףימ ןעלטימ .ףס ַא תושר ןיײד ןיא טסָאה וד זַא
 .יצוננעגייא רעגיזָאר רעד רעּבָא זיא ,ענַאל רעֿפילקילגמוא ןיימ ןוֿפ
 .רנַאה ןיײמ ןופ װיטָאמ רעגיצנייא רעד ןעװעג טינ קנַארעג רעג
 ײּב ריד ףיא רעװש בנַא 1 ךיד טעּב ךיא ,סָאד רימ ּביױלג ,ןעל

 ןײמ טױל ןעומ ,םיורט ףיא עֿכלעװ ןענעװ ,ןעליצ יד זַא ,טָאנ
 .רָאפטכער ךרוד רָאנ ןערעװ טֿכײרגרעד גנוגייצרעּביא רעֿפילרעניא

 ,םענייאניא ריד טימ ןעברַאטש רעֿכיג ליװ ךיא ,ןעלטיפ עגימ
 ױזַא טקנוּפ זיא םולשעב ןײמ ,טיוט ןײד ןיא ריד ןעֿפלעה רערייא
 םיור ץנַאג טגָאזעגוצ וליֿפַא רימ טסלָאװ וד ןעװ ,רענַיד יװ טסעפ

 תושר ןייד ןיא ןעװעג עקַאט טלָאװ םע ןוא ,תורצוא ענַײז עֶלַא טימ
 ךָאד ףיד ןעגעװשסעדנופ ףיא טלָאװ ,ןייז וצ םייפמ ההטַנה יד
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 ךיא רעדניק ןעזעװעג ןעניז םומורּכ ןוא ָאטַאק ןייד ,טוטעג טינ
 יא ןעטָאּבעג עניז ןעגלָאפ סָאװ ,ןַאפ םעד טימ ףײלגרַאֿפ
 ,ןעדיא רעריװטעי ןופ ביח רעטסגילײה רעד

 ..יךָאד וטסעװ ,ןעסײה ריד ףיא לעװ רעמָאט רעּבָא --
 -ָאפ וצ םע רימ ןופ חוּכּב ןעװעג טסלָאװ ול ןעװ וליֿפַא --

 ךיא סָאד ,לעפעּב ןײד טגלָאפעג טינ ןַאד ףוא ףיא טלָאװ ,ןרעד
 ,טרָאװ טצעל ןַײמ

 ,ןערָאװעג ןעגיװששנַא ןענייז עריײּב
 ץלא ףיז טָאה טָאװ ,ףיש רעד ףיוא טקוקעג טּפָא טָאה רוח-ןּב

 ניא ,ןעניוא עטֿכַאמרַאפ טימ ןענעלעג זיא סוירַא ,טרעטנהענרעד
 ,םעלַא וצ גיטלינכײלג ןעצנַאג

 ן3ב טָאה --- 1 ם'אנוש םעד ןיא ףיש יד זַא ,רעֿכיז טטיּב וד ---
 ,טגערֿפעג ףילדנע ריח

 ,ןעפורעגֿפָא ךיז רענעי טָאה ,ױזַא ןײמ ךיֹא ---
 לעֿפיש ;ַא ּפָארַא טזָאל ןוא ןעּבילּבעג ןייטש זיא יז ---
 ? םינ יצ ףיז שהעז גַאלֿפ ַא ---
 ?ףיש עשימיור ַא ןענָאקרעד וצ ןמיס ַא ךָאנ רשפא ןַאהרַאֿפ ---
 ,טסַאמ ץיּפש ץֿפױא םלעה ַא טָאה ףיש עשימיור ַא ---

 ;ךייּפש ןֿפיא םלעה ַא ַא טָאה יז ,גיטומ יז ןוא ף ײרּפ וט ---
 ,טמַאמ

 ,קֿפס ןיא ןעװעג ץלַא ָךָאנ ןיא םוירַא רעּבָא
 -רַאֿפ.םֿפיׂש יד ףױרַא ןעמענ לעֿפיש םעד ןיא ןעשנעמ יד --

 .,םינמחל-ינּב עכלעזַא טינ ןענײז רעּביור-םי ,טרָאּב ץֿפױא עטקילגמוא
 דענּפָא ףיז םורַא טָאה ,רערערור סיוא יז מלעֿפ אמחסמ ---

 רע ןעװ ,ןעלַאֿפ עֿפלעוַא ןָא אמהסמ ףיז גידנענָאמרעד  ,ןעפור
 .ךעלֿפיש ןעזָאלּפָארַא םעד בילוצ טגעלֿפ ןײלַא

 טקיקעגכָאנ רוחףּב טָאה טײקמַאזקרעמֿפױא רעטנַאפשעג טיֿמ
 ,ףיׂש רעטנָאקעּבמוא רעד ןופ גנוגעװעּב ערעי

 ,ןערלָאמעג רע טָאה --- ,ּפָא רעריװ טרָאֿפ ףיש יד --
 ? ןיהואוו --
 טָאה ערנַאמָאק יד טָאװ ,ערעלַאג ַא טניל זנוא ןוֿפ סטֿפער --

 .יוצ ריא וצ טרעדור ףיש עדמערפ יד .ןעזָאלרַאפ ,םיוא טזײװ ,יז
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 ףױא ןעשנעמ סױרַא יז טצעז טָא ,ריא ןעּבעל ןיוש יז זיא טָא
 ,ערעלַאג רעד

 -םיוא ךיז ןוא ןעגוא יד טנעֿפעעג םוירַא טָאה טציא טשרע
 ,טצעזעג

 ףיוא גידנעוט קוק ַא ,טנָאזעג רע טָאה --.,טָאג ןייד קנַאד ---
 -יפ ַא ,עניימ קנַאר ףיא יװ ,טָאג ןיי ד וד קנַאד ---,ףיש רעד
 :ַאר ז טבירּפעג טינ ןוא ערעלַאג יד ןעקנורטרעד טלָאװ טַאר
 ןָאקרער טסַאמ/ ץיפש ץ'ֿפײא םלעה םעד ןָא ייא םעד ןֶא ;ןֵעוועט
 .רָאֿפ יד !רימ ןעּכָאה ןעװעג חצנמ ,ףיש עשימיור ַא ַא ויא'ס זַא ,ןיא
 וצ ךַאמ ,טעװעטַארעג ןענייז רימ ,יירטעג ןעילּבעג רימ זיא ענימ
 ..ןעליײַא ײז ןעלָאז ,,,רעֿפיג ,,ײז וצ ףיר ,,,טנַאה רעד טימ ײז
 רעטָאּפ ןיד טנָאקעג ּבָאה ףיא ,,,וד ןוא ריװמואוד ןערעװ לעװ ףיא
 רע ,טשריפ ַא ןעװעג תמאּב זיא רע ,טַאהעג ּביל םיא ּבָאה ןוא
 ,רָאּברַאּכ ןיק ינ זיא ריא ַא זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ טנרעלעג ףימ טָאה
 ןערעלקרער ףיד לעװ ףיא ,ךז טימ ןעמענטימ ךיד לעװ יא
 -נעמ יד ףור ןוא םענײד טָאג םעד עשו .קנַאד ,ןיז ַא םעניימ רַאּפ
 ןיק !רעּבױר יד ןעגָאיכָאנ ןעזומ רימ ורעפינ ,רעֿפיג !רעהַא ןעש
 | !רעכיג ,רעֿכיג !ןענירטנַא טינ רָאט רענייא

 רעד טימ טֿפַאמעג ,טערּב ץֿפױא טלעטשעג ךיז טָאה הרוהי
 .ָאה ףילדנע ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע ףיוה יװ ןעירׂשעג ןוא טנַאה
 ףעריײּב יז טקרעמעּב לעפיש םענילק םעד ןיא ןעשנעמ יד ןעּב
 ,ןײרַא לעֿפיש ןיא ײז ןעמונעגֿפױרַא ןוא ןערָאֿפעגיצ ײז ןענײז

 ןעננ ַאפטנַא . ץסוירַא ןעמ טָאה ערעלַאג רער ןופ טְלָאּב ץ'ֿפױא
 א ענוטרָאֿפ יד סםָאװ ,רלעה ַא טמוק סע יװ ,ן'דובּכ עלָא טימ
 + ץפיוא טעּב-הור ן'פיוא ןעגיוצעגסיוא  ,םיא וצ גירענג ױזַא
 .ֿפָאנ ,טכַאלש ףוס םעד ןענעװ םיטרּפ יד טרעהעגסיוא רע טָאה
 ,ענייז סָאװ ,ענעּבילּבענ=עּבעל עלַא טעװעטַארעג טָאה'מ יװ םעד
 ,בױר יד טלעמַאזעגניֵא טָאה'מ ןוא ,םי ץרעּביא ןעװעג טײזוצ
 םעד ןופ גַאלּפ רער טרעטַאלּפוצ רעריוװ ךיז ףיש רעד רעּביא טָאה
 יז טָאה טײקרניװשעג רעטסערג רעד טימ ןוא ,רידנַאמָאק-רעבײא
 ןיא טָאלֿפ ן 'טימ ףיז ןעגינײארַאֿפ וצ ידֹּכ ,ןוֿפצ וצ שזָאלענ ךיז
 ,ףוס ן'זיּב ןוחצינ םעד ןעריפ"עד

 יפ

/ 
 סע
 קע
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 ,'נופצ םעד ןוֿפ .טוָאלעגּפָארַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעֿפיש גיצפופ יד
 ןטײצ .רעטֿפער רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענײז ,לַאנַאק ןופ גנַאגנײרַא ןעגיד
 ןעצנַאגגיא ײז ןוא ןעמַאריּפ עגידנעפולטנַא יד טקַאּפעג ןעּבָאה ײז
 :נַאװצ טימ ,טעװעטַארעג םינ ףיז טָאה ףיש ןייא ןייק ,טגיליטרַאֿפ
 ףיז רעגיז רעגידנעריפמואירט רעד טָאה סערעלַאג  עטּפַאֿפרַאפ .גיצ
 ,םײהַא ןרעדור טזָאלעג

 טסירנעכ| סירַא זיא םונעזימ ןופ טרָאּפ ןיא ןעמּוקנָא ןיז יב
 טָאה סָאװ ,רוחּב רעד ,טײקֿפילרעײֿפ רעטסערג רעד טימ ןערָאװעג
 .גיא ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא סיורג ןעפורעגסורַא טָאה ,טיײלעּב םיא
 .ילקעגפיונוצ ךיז ןעּכָאה סָאװ ,דניירפ םנוּבירט םעד ײּב םערעט
 -ַאװ  ןופ ,ןענַארפ ערעיײז ףיוא ,םינּפ.תלּבק ַא םיא ןעכַאמ וצ ןעּב
 .יר יד ןיא טלײצרעד ײז םוירַא טָאה ,ןעמונעג םיא רע טָאה ןענ
 :ער ןיז ןוֿפ עטכישעג יר רעטרעװ עטסבילדניירפ ןוא עטסגידנער
 +עװ רעּבָא רוחּכ ןעדמערפ םעד טלעטשעגרָאּפ יז טָאה ןוא גנומ
 ,טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייק ײז רע טָאה טײהנעגנַאגרַאֿפ ןייז ןעג
 ן'רוח-ןּב ףיז וצ ןעפורעגוצ רע טָאה ,גנולײצרעד ןַײז טנידנעעג
 ,עצײלפ רעד ףױא טנעה יד עּביל טימ םיא .גירנעגײלֿפױרַא ןוא
 גטגָאעג רע טָאה

 ,ךיא טעּב .ךיא ,שרוי ןוא ןוז ןימ זיא סָאד ,דנײרֿפ .רעּביל ---
 טעװ ןעגעמרַאּפ ןיימ לי ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא ןעֿפור םיא טלָאז ריא
 ףיא ,ןערעשעּב רימ ןעלעװ רעטעג יד רָאנ בוא ,ןייז םנייז לָאמַא

 ,רניירפ ענייז טײז ,ךייא טעּב ךיא ,ןעזָאלרעּב יא םעּפע ךיז ךָאנ לָאז
 ,עניימ טײז ריא יו ױזַא |

 ךילצעזעג הרוהי זיא ,טייקכילגעמ רעטשרע רעד יב ,,ןעביג ןיא
 טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןוז ַא סעסֹוירַא רַאפ ןערָאװעג טנעקרענָא
 ױזַא ,םיור ןוֿפ ןעזײרק .עטס'בושח יד ןיא טירטוצ ַא ןעמוקעּב רע
 טָאה רע סָאװ ,החטֿבה יד ןעטלַאהעג ןוּבירמ רעלעדײא רעד טָאה
 ,ן'רוח-ןּב ,רעטער ןיז ןעּבעגעג טַאהעג

 .עפסקע יי ןופ ךיז ןערעקמוא סעסוירַא ךָאנ םורַא שרוח ַא ןיא
 .ֿכֹעה רער טיט ןערָאװעג טרעייפעג רעניז ןוחצינ רעד זיא עיציד
 םעד ןופ טײז ןיא ,ם ו ר וו ַא ק ס ןופ רעטַאעט ןיא טֿפַארּפ רעטס
 ןיּבָאה ײז ןוֿפ ,ןעיֿפַארט-המחלמ יד טימ טצוּפרַאפ ןעװעג זיא ןינּב
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 ןעלּבָאנש-סֿפיש גיצנַאװצ יד ןעּפורענסױרַא שודיח ןעטסערג םעד
 ,סערעלַאג ענעמונעגּפָא יר ןופ ןענָאפ עגירעהעג וצרעד יד טימ
 ,תויתוא עסיורג טימ טּפירשֿפױא ַא טכַאמעג ןעװעג זיא ײז רעּביא
 .ָאה סָאװ ,רעיושוצ טנעזיױט גיצכַא עלַא רַאפ ןענעײל וצ ףילטײד
 ;רעטַאעט םער טליּפעגננָא ןעּב

 סוּפירווע ןופ םי ןיא ןעטַאריּפ יד ייּב ןעמונעגּפָא
 ךרוד

 סוירא סוטניווק
 ,ריוומואוד םעד

 ,לײט רעמייווצ ןופ ףוט





 ,פיימ רעמירד





 ,סנייא לעטיּפַאק

 ,לארשי-ץרא ןייק םוא ךיז .טרעק רוח-ןּב

 ןיא וומּת שרוח ןיא ןעװעג זיא'ס .,רָאי ףניֿפ רעּכירַא זיא'ס
 - יר רשפא --- טלָאמעד ,דנַאל-:חרזמ ןוֿפ ןיגיניק רעד  ,עיֿפָאיטנַא
 טלעװ רעצנַאנ רעד ןיא טָאטש עטסטרעקלעֿפעּב ןוא עטסניטֿפעמ .

 | | יה ,טיור ךָאנ
 .קול ןוא טײקנעסַאלעגסױא יד זַא ,ןעניימ וצ ןעמונעגנָא זיא'ס

 ןיפ ןוא ,םיור ןיא רוקמ רעײז טַאהעג ןעּבָאה טײצ רענעי ןופ םוס'
 ןוא ,עירעּפמיא רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפשרַאֿפ ףיז טשרע טרָאד
 .רַאֿפ יד ןָאטעגכָאנ רָאנ ןעּנָאה טעטש . עסיורג ערעדנַא יד זַא
 - טָאטש-טלעװ רעד ןיא טשרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,םינהנימ ענעּברָאד
 זיא גנונײמ עגיזָאד יד יצ ,הישק ַא רעּבָא ךָאנ זיא'ס ,רעּבימ םייּב
 ,רעגיז יד זַא ,הרבּפ עסיורג ַא זיא'ס ,הּברדא ,גיטֿכיר ןעצנַאגניא
 קנַאדַא ןעטלַאה וצ .םיורג רהעז ןעּבױהעגנָא ףז ןעּבָאה סָאװ
 -רָאררַאֿפ יד עטגיזעּב יד ןופ ןעטונענרעּביא ןעּבָאה ,תונוחצינ ערעײז

 .עג ןעּבָאה רעמיור יד ,םיגהנימ ןוא ןעטיז ענעסַאלעגסױא ןוא עֶנעֶּב }
 ןוא דנַאלנעכירג ןיא טײקנעסַאלעגסױא ןוֿפ ןעטסענ עגיטרַאפ ןענופ
 - טמוק ,ןיִנע ןעגיזָאד ןטימ ףילדנירג ףיז טמענרַאֿפס רעװ ,םירצמ
 - זיא םָארטש רעגידנעריזילַארָאמעד רעד זַא ,גנוגײצרעּביא רעד וצ

 ענײא ,ץיֿפָאװשנַא אקווד זַא ןוא ברעמ ןייק חרזמ ןופ ןעגנַאגעג !
 טֿכַארּפ ןייז טימ טכַאט םרושַא ןוֿפ ןעצנעריזער עטסטלע יר ןופ

1486 



 .עּברַאררַאּפ םעד ןיֿפ לַאװק-טּפױה ַא ןעװעג ןיא ,םוסקול ןוא
 | ,טָארטש ןעשיר

 ןיא ןײרַא ערעלַאג-ןערישזַאסַאּפ ַא זיא ןרעסַאװ-םי עױלּב יד ןופ

 םורַא ןעװעג ןיא'ס ,םעטנָארָא ףײמ םעד ןופ גנוצפעל רעד

 ןעגעווטסערגופ ,םיורג רהעז ןעװעג ןיא ץיה יד ןוא גָאט ןעּבלַאה

 ןעשיווצ ןוא -- קעד ן'פיוא ןענוּפעג ןערישזַאסַאּפ עלָא ךיז ןעּבָאה

 : ,רוח:ןֹּב ףיוא יז
 ,ןַאמ ַא ןערָאװעג לארשייּכ רעננוי רעד זיא רָאי ףניפ יד רַאּפ

 טסכעה סעּפע טקעטשעג טָאה טייקב ילרעסיוא רעצנַאג ןַײז ןיא
 טָאה רע סָאװ ,שוּבלמ רענעגײל רעסייװ רעד םגה ,סעשיטַאּפמיס

 ,ריניֿפ ןייז ןופ ןערוטנָאק יד טליהרַאפ לעסיב ַא טָאה ,ןעגָארטעג
 ,לעגעז ַא ןופ ןעטָאש ןיא העש ַא יװ רעמ ןעסעזעג ןייש יא רע
 :ײא ןײז ןוֿפ ןערישזַאסַאּפ עגינייא ןעּבָאה טיײצ רעגיזָאד רעד רַאפ

 ,טוא רעּבָא ,םעומש ַא םיא טימ ןעדניּברַאפ טבורּפעג המוא רענעג

 טסנרע וליּפַא ,ןעגַארֿפ ערעיײז ףיוא טרעפטנעעג טָאה רע ,טסיז

 ,םיוא ןייז ,ךַארּפש רעשינײטַאל רעד ןיא ,ץרוק רָאנ ,ךילפעה ןוא
 ,ןערינַאמ עמענרָאפ ענייפ ענייז ,ךַארּפשסױא עניײר עטלעדייאעג

 טצײרוצ רעמ ךָאנ טָאה ץלַא סָאד -- ,טײקנעטלַאהעגקירוצ  ןַײז

 .,רעטנעהענ טכַארטעב םיא ןעּבָאה סָאװ ,יד ,טיקגיריגײנ רעײז

 ,טינ יד ,גנוטלַאה ןײז סָאװ ,ןרעדנואװּפָא טגָאקעג טינ ךיז ןעּבָאה

 טָאה ,רעיצירטַאּפ ץתמא ַא ײּב יװ עכילפעה ןוא ענעגנואווצעג

 ,לשמל ,טנעה ענײז ,ןהעזסיוא ןיז טימ טמיטשעג ןעצנַאגניא טינ

 /ײּב טגעלפ רע תעשּב ןוא ,גנַאל לענָאיצרָאּפָארּפמוא ןעװעג ןענייז

 ןָא ,טַאנַאק ַא ןָא ןעּפַאֿכנָא ףיז ףיש רעד ןופ ןעשינעלקָאש יד

 ;ֿכײלנ סָאר ןעטלַאהוצנייַא ידּכ ,שרערנַא םעּפע ןָא רערָא גנַאטש ַא

 עניו ןופ םיורג יד ןעגיוא יד ןיא ןעּפרָאװעג ףיז טָאה .,טכיוועג-

 ךױו טָאה רענײא רעדעי ,טּפַארק עגיטנָאק רעײז ןוא םעינָאלָאד -

 ש'שלחעג טָאה ןוא ,ןיא רע סָאװ ןוא ןיא רע רעװ ,טשודיחעג |

 ,ןעלַאזקיש ענייז . ןוא ןעּבעל ןייז ןעגעװ םרעיונעג סעפע ןייגרעד

 ' ?רעּפ ןייז ןיפ קורדנײֵא רענײמענלַא רער ,רעטרעװ ערעדנַא טימ/
 טַאהעג טָאה ןַאט רענָאר רער זַא ,ןעװעג זיא טיײקכילנעז

 ,טײהגעגנַאגרַאפ .ַא
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 .יר ןיפ םענײא וצ ןענַאטשעגוצ געװ ןפיוא זיא ערעלַאג יד
 ןעטונעגֿפױרַא ןעטרָאד טָאה ןוא רעפיק לעוניא ץֿפױא ןעטרָאֿפ-
 ר ַא ןוא טיַאטשעג רע'בישח רהעז ַא ןופ ןעריא ַא טרָאּב ץֿפױאו
 רוח-ןּב ,גנומענעּב רעשילַאֿפרַאירטַאּפ רענעטלַאהעגקירוצ ,רעגיה
 .ָאה תובושּת יד ןענַארֿפ עגינייא ןעלעטש וצ םיא טגַאװענ טָאה
 ףיז ײז ןעּבָאה ףוס:לּכ-ףוס ןיא יורמוצ ַא םיא ןיא טקעװרעד ןעּכ-
 ,טדערעגרעדנַאניֿפ

 רער ןיא ןײרַא ,רעּפיק ןוֿפ גידנעײנ ,זיא ערעלַאג ירד תעשּב
 ,ןעפיש ײװצ ןעננַאגעגכָאנ ריא ךָאנ ןעניײז ,םעטנָארָא ןוֿפ גנוצפעל
 .יש ערײּב } םי םענעֿפָא ןיא טנענעגעּב ךָאנ טַאהעג סָאה'מ סָאװ
 .ָאר יר ,ףעלענַאלּפ עלעג-לעה ןעפרָאװעגסױרַא ְךייִלג ןעּכָאה ןעפ
 ךס ַא ערעלַאג רעד ףױא ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה ןעלַאנגיס עגיז
 טרנעװעג ןערישזַאסַאּפ יד ןופ רענײא ףיז טָאה ףילרנע .חורעשה
 ,ןעֿכַאמ רָאלק סע םיא לָאז רע ,ןעריא ןע'בשח םוצ

 רענעי טָאה --- ,ןעטײטעּב ןענַאלֿפ עגיזָאר יר סָאװ ,סײװ יא ,עי ---
 .יש יד ןוֿפ טעטילַאנָאיצַאנ רעד ףייא ס י ג ןעוײװ ײז ,טרעֿפטנעעג
 ,רעמיטנעגיײא ןײא וצ ןערעהעג ײז זַא ,ןמיס ַא ןענײז ײז רָאנ ,ןעפ

 ! ןעפיש ךס ַא טָאה רע ןוא ---
 ,ךס ַא ײז טָאה רע ,ָאי --
 ? םיא טנָאק ריא --
 ,ןעטפעשעג םיא טימ ּבָאה ףיא ---
 .לָאװ ײז ףײלג ,רערײר ץֿפױא טקוקעג ןעּכָאה ןערישזַאסַאּפ יד =
 טרעהעגוצ טָאה רוח:ןּכ ףיוא ,רעמײװ ןערעה וצ ןַײז גיריניינ ןעט
 | ,סערעטניא סיורג טימ

 -עג רעטײװ דיא רעד טָאה - - עיָֿאיטנַא ןיא = טניואו רע --
 :עג םיא טָאה תורישע סיורנ ןייז --  ,ןָאט ןעגיהור ןַײז ןיא טרער
 ,ףס ַא םיא ןופ טרער'מ ;זיא רדס רעד יװ ,ןעמעלַא ײּב םש ַא טֿכַאמ
 םילשורי ןיא טּבעלעג טָאה לָאמַא ,ףילדניירפ גירנעטש טינ םנה
 ,רוח ןעמָאנ ץטימ םוחי ןעטלַא רהעז ןופ טשריפ ַא

 רעּבָא ,גיהור ףילרעסיוא ןעּבײלּב וצ טסיילפעג ךיז טָאה הדוהי
 -  ,רעגיטסַאה ןעגָאלש וצ ןעּבױהעגנָא טָאה ץרַאה ןייז

 ףילנייװעגמוא טימ ןַאמטמּפעשעג 6 ןעװעג ןיא טשריפ רער ---
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 עסיורג ףס ַא טעדנירגעג טָאה רע ,ןעטײקגיאײֿפ עשירחוס עסיורג
 ךעטסטײװ םעד ןופ ןעטֿפעשעג טריפעג טָאה ,ןעגנומענרעטנוא
 טעטש עסיורג ףט ַא ןיא ןוא רערנעל:ברעמ עטסטייו יד זיּב חרזמ
 יטנַא ןיא עירָאטקַאֿפ רעד רעּכיא ,סעירָאטקַאּפ טַאהעג רע טָאה

 'רע זַא ,טגָאו'מ ,סערינָאמיס ַא רענײא הנוממ ַא ןעװעג ןיא עיֿכָא
 -*םוא ןיא טשריֿפ רעד ,רוח:תיּב .ןופ טֿפענק יד וצ טרעהעג טָאה

 --ײװ ןעגנַאנעג רעּבָא ןענײז ןעטפעשעג ענײז ,םי ן'ֿפױא ןעמוקענ
 "רעסיועג ַא ןיא רעּבא ,חחלצה רעגינײװ טינ טימ רשפא ןוא רעמ |

 :םער ,קילנמוא םיורג ַא ןעֿפָארטעג עילימַאֿפ יר טָאה םורַא טײצ
 טֿכַאטעג טָאה ,לעגניא ַא ךָאנ ,ןוז רעגיצנייאנואנייא םטשריפ

 םעד םוטַארג ףיוא ןעסַאג רעמילשורי יד ןופ .רענייא ןיא לָאּפנָא ַא
 *עגניַא טינ לַאפנֶא רער ךיז טָאה לַאּפוצ ַא ףרוד ; רָאטַארוקָארּפ

 ,ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ לעגניא רעד זיא ןָא טלָאמער ןופ ,ןעּבעג

 וה עצנַאג םָאר ןעטימעגסױא טינ טָאה המקנ םרעמיור םעד
 רעײז ,טעװענַאשעג טינ ןעמ טָאה החּפשמ רער ןוֿפ םענײא ןייק

 .רַאֿפ רָאנ טסענ ַא רניצ ַא זיא  ןוא ןערָאװעג טעמתחרַאפ זיא ץַאלַאּפ

 .,גנירצלַא } טריקסיֿפנָאק רעמיור רעד טָאה ןעגעמרַאֿפ םעד ,ןעּביױטמ

 רער וצ טרעהעג'ס זַא ,רשח ןעטסרנימ םעד טַאהעג טָאה סָאװ

 :טָאה רָאטַאוקָארּפ רעד ,ןערָאװעג ןעמינעגוצ ןיא רוח עילימַאפ

 ,רלָאג טימ רנואוו ןייז םלײהרַאפ
 ,טֿפַאלוצ ךיז ןעּבָאה רערעהוצ יד
 +עמרַאֿפ םעד טוָאלעגרעּביא טָאה רע ןַא ,ןעגָאז טליװ ריא ---

 ,ןעֿפורעגּפָא ײז ןופ רענײא .ךיז טָאה --- ? ךיז רַאפ ןעג
 ףיא -- ,מרעפטנעעג ריא רעד טָאה -- ,ןעמ טגָאז ױזַא --

 סָאװ ,סערינָאמיס ,טרעהעג ּבָאה ףיא סָאװ ,סָאד רָאנ לײצרער

 ןיא טָאװ ,עיֿכָאטנַא ןיא ָאד ןעטֿפעשעג םרוח טריפעג - טָאה

 םָאװ-רָאנ ְףייֵא ּכָאה ךיא סָאװ ,השעמ רעד ךָאנ טײצ רעצריק ַא

 ןוא ןיּבשח םענעגייא ןיז ףיוא ןעלרנַאה וצ ןעּביהעגנָא ,טלײצרעד

 ,טָאטש ןיא ָאד רחוס רעטשרע רעד ןערָאװעג ךיג ךילּביולגמוא זיא

 .ניא ןייק ןענַאװַארַאק טקישעג ףיוא רע טָאה ,רַאה ןײז יװ טקנופ

 ןעקעלק טלָאװ םי ץפיוא םערעלַאג ענײז ןופ לָאצ יר ןוא  ,עיר

 .ןעמ טנָאז ,ץלַא ןיא  ,טָאלּפ ןעבילגיניק:ַא - ןעלעטשוצפיונוצ ףיוא
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 רעד רַאֿפ טינ לָאמנײק ן'רגּפ ןעלמעק עניו ,החלצה רע טָאה
 וליּפַא טלָאװ רע ןעװ ;רעשנוא טינ ןעײג ןעפיש ענייז ; טײצ
 ףיױא םיא סע טלָאװ ,רעסַאװ ן'פיוא טזָאלעגּפָארַא ץלָאה ןָאּפש ַא
 | ,דלָאג טֿכַארּבעגנײרַא

 ? טפעשעג םער רע טריּפ ןיוש גנַאל יו --
 ,םינ וליּפַא רָאי ןהעצ ןייק ---
 ? ןעּבײהוצנָא סָאװ טימ טַאהעג טָאה רע םינּפ ַא --
 רָאנ טּפַאֿכרַאפ טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד זַא ,טנָאו'מ  ,ָאי --

 ,ןעֿפיש יר ,רעזיה יד ,ךיפ סָאד --- ,סרוח סנעגיײא םענעּפָא םעד
 טנָאקעג טינ ןעמ טָאה רעּכָא טלעג ןיק ,עקרק יד ,תורוחס יד
 סָאד ואוו ,סעמוס עגיטלַאװג ןייז טזימעג ןעּבָאה'ס םגה ,ןעניּפעג
 וצ טינ שינעטער ַא ןעּבילּבעג םויה:רע זיא ,ןעמוקעגניהַא זיא
 | ,ןעריישעּב

 ?יא ןעֿפורעגּפָא ףיז שינָאריא טָאה --- ,טינ רעּבָא רימ רַאּפ ---
 ,ןע רישוַאסַאּפ יד ןוֿפ רענ

 טרעפטנעעג טָאה --- ,ןעגָאז טסליװ וד סָאװ ,ײטשרַאֿפ ףיא ---
 ןעּבָאה עלַא ,טנימעג ױזַא ףױא ןעּבָאה ערערנַא -- ,דיא רעד
 םערינָאמיס סָאד ןיא טלעג םעד ןוֿפ עקַאט טָא ןַא ,טּבױלגעג
 .גינייװ --- ױזַא טלַאה רָאטַארוקָארּפ רעד ףיוא ,ןערָאװעג רשעתנ
 ןופ ףשמ ןיא םורָאװ ,ןעטלַאהעג ױזַא רע טָאה רעהירּפ םנעטס
 ןוא רחוס םעד ןעריטסערַא טזָאלעג לָאמ ײװצ רע טָאה רָאי ףניּפ
 ,םיוניע ןָאטעגנָא םיא טָאה

 רע ןעבלעװ ןָא ,טַאנַאק םעד טקירדעגֿפױנוצ טסעפ טָאה הרוהי
 ,ןעטשרומוצ ןעלעװ םיא טלָאװ רע יװ ךיײלג , ןעטלַאהעג ףיז טָאה

 זַא --- ,טרערעג רעטײװ רעלײצרעד רעד טָאה -- ,טגָא'מ --
 ?םמינ ןייק ,רבא רעצנַאג ןייק ןעּבילּבעג טינ זיא ןעשנעמ םער ײּב
 ,ןהעועג לָאמ עטצעל סָאד םיא ּבָאה ףיא ןַא ,ןיּב ענעֿכָארּבוצ
 =ײז עלַא ןוֿפ טרַאּפשעגרעטנוא לוטשנעל ַא ןיא ןעסעזעג רע זיא
 ,ןעשנעמ ַא ןופ טלַאטשעג ַא ןהָא עקילַאק ַא ,סנעשיק טימ ןעט

 -עהוצ עֿפילטע ןעּכָאה;--! תוידזֿפַא ַאזַא ! ןעירשעג ײװ ,יײװ --
 ,לוק ןייא ןיא ןעֿפורעגסױא רער

 רעּבָא ןעלּפירקיצ ױזַא טנָאקעג טינ טלָאװ טײהקנַארק ַא --
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 ,טנָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןעֿפלָאהעג טשינרָאג ןעּבָאה םייוניע יד

 יעּב רשֹּב טימרער יז טָאה רע ןוא סנעגײא רשּכ ןייז .ןעועג זיא

 טנָאקעג טינ ףַאז םוש ןייק םיא ןופ ײז ןעּבָאה רעמ --- טצונ

 רַאפ ןעּבָאה ארימ טינ רעמ ןיוש רע ףרַאד טציא ,ןעסערּפסױרַא

 .רעּביט ןוֿפ טעמתחעג ,ןעלרנַאה םוצ בתַּכַא טָאה רע .,תוֿפידר

 .ןײלַא ןעסוי
 !יקיּתוּפַא ענײש ַא רַאפ ןעמיקעּב םע רע טָאה אמתסמ ---

 :עג דיא רעד טָאה --- ,םיא וצ ןערעהעג ןעֿפיש עגיזָאר יד ---

 .םפיש ענײז ייּב --- ,גנוקרעמעּב יד טֿכַא ןיא גידנעמענ טינ ,טנָאז

 ןעסירגעּב וצ םי ןיֿפױא ךיז ןענענעגעּב םיײּב גהנימ ַא ןיא טײל

 טלָאװ סָאד יװ ףײלג ,ףעלעגַאלּפ עלעג ןעהיצֿפױרַא ףרוד --- ךיז

 ,העיסנ עֿכילקילג ַא טַאהעג ןעּבָאה ײז זַא ,ןעטײטעּב
 רעלַאג יד זַא ,טגידנעעג עניײז גנולייצרער יד ךיז טָאה טימרעד

 םעד וצ ןעגנַאגעגוצ הרוהי זיא ,ףײמ םער ןיא ןערָאֿפעגנײרַא זיא
 : טגערֿפעג ןוא ןעטנַאקעּבמוא

 { תיּבה:לעּב סעסערינָאמיס ןעפורעג ןעמ טָאה יװ --- =
 ,םילשורי ןופ טשריֿפ ,רוח:ןּב ---
 ? עילימַאּפ םטשריפ םעד טימ ןערָאװעג זיא סָאװ ןוא ---
 ויא רע ,סערעלַאג יד ףיוא טקישרַאפ ןעמ טָאה ןיז םער --

 יװ רעננעל .עגידעּבעל יר ןעשיװצ רעמ ָאטינ גנַאל ןיוש םיװענ

 רעד ןוֿפ ,קנַאּבירערור רעד ףיוא םיוא טינ רענײק טלַאה רָאי ַא

 .ָאט ,טרעהעג טינ ןיוש רעמ ןעמ טָאה רעטכָאמ רעד ןוא הנמלַא

 .ײז אמתסמ ,רע טנײװש ,לרונ רעײז ןעגעװ םעפע רעװ םיײװ רעמ

 ָאר ןענײז סָאװ ,תוסיפת יד ןופ רענײא ןיא ןעמוקעגמוא  ײז ןענ
 ,הדוהי ןיא טציא ליפיוזַא

 ױזַא ןעװעג ויא רע ,קער סנַאטרעײטש ץפיוא קעװַא זיא הרוהי

 ןעּבײהעגנָא טינ טָאה רֶע זַא ,תובשחמ ענײז ןיא ןעקנוזרַאפ ףימ
 ןעגערּב יד ןוֿפ טײקנײש ענירנעקיצטנַא יד ןעקרעמעּב וצ וליּפַא
 עֿפילרעה ןעניױצעג ףיז ןעּבָאה טָאמש עמַאס זיּב םי ןופ ,ךיימ

 ןיא ןוא ,תוריּפ עטסנעטלעז יר טימ לופ רעדעס ןוא רענעטרעגנייוו

 +ײװ טינ ןעװעג ןענײז סָאװ ,םעליװ ןענעלעג ןענײז ןעטָאש רעיײז
 ןהעזעג טינ טָאה רע ,לָאּפַאענ ןיא סָאװ ,יד יװ לופמֿכַארּפ רענינ
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 :םוא ַא יװ םיא רַאֿפ ןעניוצעגײּברַאפ ןענייז סָאװ ,ןעּפיש עסַאמ יד
 עגיטסול יד ןוא גנַאעג םעד טרעהעג טינ טָאה ,טָאלּפ רעֿפילרנע
 רעד יײּב ןענָאה סָאװ ,ןעסָארטַאמ יד ןופ ןעיירשעגסיוא ערעטנומ
 .יױל ןיפ ןוז יד טָאה םירַאװ ןוא לעה ,טסַאּפשעג ךיליירפ טעּברַא
 :יא רָאנ -- רעסַאװ ןוא השֹּבי ףיוא טלַארטשענּפָארַא לעמיה .ןרעט
 ,ןעטָאש רערעטסניֿפ רעפיט ַא ןעגעלעג ןיא ןײלַא ןעּבעל ןייז רעּב

 .פיוא םערעטניא טימ עגר ןיײא ףיוא רע טָאה לָאמ ןייא זיולּב
 נָא טָאה ןערישזַאסַאּפ יד ןוֿפ רענײא תעשּב ,קילּב ןייז ןעּביױהעג
 יב ןעויװעּב ףיז טָאה סָאװ ,לעדלעװ ס ענ פ ַא ר ףיױא טײמעג
 : א ,ןךײט ןיֿפ גיבסיא םעד

 149 | בר



 .ייווצ לעטיּפַאק

 עיכאיטנא ןיא

 עלַא ןעּבָאה ,ןעגיוא יר רַאּפ ןעזיועּב ךיז טָאה טָאטש יד ןעװ
 .ָאלוצכריד טינ ידּכ ,קער ץפיוא ןָאמעג טָאש ַא ךיז ןערישזַאסַאּפ
 ריא רע'בושח רעד .רליּב ןעכילרעה םעד ןופ טרּפ ןייא ןייק ןעז
 ,רערעלקרעד ַא ןוֿפ עלָאר יד ףיז ףיוא ןעמונעג טָאה

 ךיז רע טָאה --- ,טייז:ברעמ וצ ָאר ףיז טמענרַאּפ ףייט רעד ---
 ,טיײצ יד ךָאנ קנײרעג ףיא --- :םלוע ןעגימורַא םעד וצ טרנעװעג
 .טָאטש רעד ןוֿפ םנעסופוצ םעד טקנײװשעגמורַא טָאה רע ןעוו
 םולשּב ןעּבעל רימ טניז ,טײצ רעגנַאל רעד רַאּפ רעּכָא ןטנַאװ
 טֿפעשעג ןוא רחסמ רעד ךיז טָאה ,ןענַאטרעטנוא עשימיור םלַא
 .עב ןיא ףײט גערּב רעצנַאג רעד ןיא ,טלעקיװטנַא גיטלַאװג ָאד
 טָאה --- ,ןעטרָאד ןָא ,ןעקָאר ןוא ןעפרעװ טימ ןערָאװעג טקער
 סווַאק גרַאּב רער טגיל --- ,טײז.םורד ןיא ןעזיוועג רעדיײר רעד
 .וצנָא םיא טנ ײװעג זיא קלָאֿפ סָאר יװ ,גרעּב:סעטנָארָא יד רעדָא
 .רעדירּב ןייז---ףייט ןרעּביא ,טײז-ןופצ ןיא ,םיא ןעגעקטנַא ןוא ,ןעפור
 ,עיֿכָאיטנַא ןוֿפ ןײלּפ רעד ףיז טײרּפש ײז ןעשיװצ ,םונמַא גרַאּב
 ןעהיצ'ס ןעֶנַאװ ןוֿפ ,גרעּב ע צ ר ַא וו ש יד ריא טהעז רעטיײװ טרָאד
 עטסרָאלק יד טָאטש רעד ןעגנײרּב ןוא ןעלַאנַאק עֿכילגיניק יר ךיז
 וצ ןוא גנורעקלעפעּב רעד ןופ טשרָאד םעד ןעליטש וצ רעסַאװ
 עטלַארוא עסיורג ךָאנ ףיז ןעניפעג ןעטרָאד ןעסַאנ יד ןענינײר
 | ,תויח ערליװ ןוא לענײפ טימ ךײר ,רעדלעוו
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 רערעהוצ יד ןופ רעניײא טָאה -- ? ערעזָא יד זיא ואו ןוא ---
 / | .טנערפעג

 רעדָא גידנעטייר ןיהַא ןערָאֿפוצ ןָאק'מ = ,וצ ןופצ וצ טרָאד --
 טרעזָא יד םדניּברַאפ לַאנַאק ַא םורָאװ ,עלעֿפיש ַא ןיא רעסעּב ךָאנ
 ,סעטנָארָא ן'טימ

 רעײנ ַא ףױא .טרעֿפטנעעג רע טָאה -- !רלַאװ סענּפַאד --
 רעּבָא ,ןעּבײ-שעּב וצ םיא דנַאמשמיא םינ זיא רענײק -- ,ענַארֿפ
 ןײא ,ןהעזוצנָא םיא רָאנ קעװַא ןיהַא םײג רערעדנַא ַא ! ךיז םיה
 וצ טינ םיא םימ לָאמנײק ןיוש .ךיז ןָאק ןוא ,ןָאפ םיא ףייא קיק
 רעסעּכ, :לעטרעװ שיטסירעטקַארַאכ ץ'נַאג ַא ָאד ןַארַאֿפ = ,ןעדייש'
 ,רלַאװ סענּפַאד ןיא רעמעלכ:ןערײז יד ןעסע ןוא םירָאװ ַא = ןַײז
 | "שיט סגיניק םײּב ןעציז וצ רעדײא

 | ?רלַאװ םעד ןעדײמוצסיוא ָאזלַא זיא הצע ןיד ---
 .עריווטעי ,עלַא ריא טגעמ ןיהַא ןײג .,ןָא םינ יז טּכײה'ס ---

 .עסקַאװרעד םיוק רעד  ,ףָאזָאליּפ רעשיניצ רעד ןיהַא טײג רעד
 ןיּב ףיא ..ןיהַא ןעײג עלַא --- רעטסירּפ יד ,רעּבײװ יד ,לעגניא רענ
 ךייַא טײרג ןיִּב ךיא זַא ,ןָאט םָאר טעװ ריא ףייא זַא ,רעכיז ױזַא
 ןיא .חריד ןיײק רעהירֿפַא טינ טנניד ,הצע ַא וליּפַא ןעּבעג וצ ןיוש
 ,ףרָאד םעד ןיא קעװַא ףּכיִת טײג !טײצ יד הריבע ַא -- טָאטש
 ..רָאג ַא ףרוד טריפ וצניהַא געװ רעד ,דלַאװ דנַאר םייּב טניל סָאװ
 ןָאלָאּפַא טָאנ ןופ םידיסח יד ,ןענַאטנָאפ עגידנעלרורּפש טימ ןעמ
 ,טָאמש יר טיוּבעגסױא םע ןעּבָאה יורפגנוי רעשיאיײנעּפ ןייז ןיא
 ענענרָאּברַאֿפ ריעיש ַא ןהָא יד .ןיא ,סעײלַא ןוא םעלַאה עריא יא
 ןוא ןעשנעמ עלעניגירָא עבלעזַא .ךָאנ ןעמ טניפעג רעצעלּפ-חור
 ןיא ץענרע ןיא יװ = ,םנעגינעגרַאֿפ ןוא םינונעּת עבלעזַא ,םיגהנימ-
 ןופ קרעװרעטסײמ סָאד !טנַאװ-טָאטש יד טנײה ,םינ טלעװ רעדי
 : !סרעטסײמייּב יד ןעשיווצ גיניק םעד ,םואערע סק

 ,רעגניפ.טיימ ןייז ךָאנ טדנעװעג ךיז ןעּכָאה ןעגיוא עלַא
 קירוצ רָאי טרעדנוה ירד םימ ןערָאװעג טכַאמעג זיא יז --

 יד .רַאּפ ,ןעריקוועלעס יד ןוֿפ ןעטשרע םעד ןופ לעפעּב ץ'ֿפױא:
  םער טימ ןעסקַאװעגֿפױנצ שממ יז יז זיא רָאי טרעדנוה .ײרד;
 | ,םיוּבעג ןיא יז ןעכלעוו ףיוא ,זלעֿפ
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 יא ףיה ,םיחבש יד טניהרַאּפ עקַאט טָאה טנַאװ-רעױמ יד

 םורַא ןעניוצעג ךיז יז טָאה ,ןעלקניװ עטגַאװעג ףס ַא טימ טסעֿפ

 +רַאּפ ןוא טײז:םורד וצ טעװערעקרַאפ ךיז טָאה יז זיִּב ,טָאטש

 | ,ןעקילּב סנערישזַאסַאּפ יד ןופ ןעדנואוש

 'דיא רעד טָאה --- ,םמירוט טרעדנוה ריֿפ טָאה טנַאװ יד ---

 *ער רעסיורג ַא ָאד ןיא םערוט ןעדעי ןיא ןוא -- ,טרערעג רעטיײװ

 .םנעטײװ רעד ןיא טרָאד !וצניהַא קוק ַא טיג ,רעסַאװ רַאואוװרעז

 ,סוּפלוס נרַאּב ןופ ןעציּפש יד ,ןעלנרעג ײװצ ךיז ןעּבײהרעד

 ןינּב רעד .רעכעה ךָאנ ײז ןענײז ,ףױה זיא טנַאװ יד יװ סָאװ

 ץנַאנ ַא ןיא סָאװ ,לערַאטיצ יד זיא לעגרעּב ןעטײװ םער ףיוא

 לעגרעּב ן'פיוא ,ןָאינעל ןעשימייר ַא ןופ ןעמונרַאֿפ דנַאנַאֿפָאנ רָאי

 -םעט םרעטיּפי טײטש ,נוא וצ רעטנעהענ טניל סָאװ ,ןעגעקטנַא

 .םירדח טימ לופ ,ןינּב ַא ,ץַאלַאּפ םטַאנעל םער --- ןעטנוא ;לעּפ
 ןענעק ,גנוטסעפ ַא יװ וויסַאמ ןוא טסעֿפ רעּבָא ,עטמַאעּב רַאפ

 ,ןימה ןופ סעילַאװֿכ עטעװעטנוּבוצ יד גיטֿפעממיא ןענײז'ס רעֿכלעװ

 - ןעהיצוצּפָארַא ןעּבױהעגנָא ןעסָארטַאמ יד ןעּבָאה עגר רער ןיא

 :ןעפורעגסיוא ליפעג טימ טָאה דיא רעד ןוא ,ןעלגעז יד

 .םימ .ךיז ןענעגעז וצ טיײצ יד ןעמוקעג זיא דניצַא !טקוק --

 "רעד טײג'ס רעכלעװ רעּביא ,ןעטרָאר ןָא קירּב ענעי ןףיש רעד

 .יהעיסנ-םי רעד ןיפ ץינערג יד טנעבײצעּב ,עיקועלעס ןייק געוו

 טגרָאועּב רעטײװ ןוא תורוחס.ףיש יד ןעדָאלעגסױא ןעלעװ ָאד

 . רעד ןָא ךז טּבײה קירּב רער רעּביא ,ןענַאװַארַאק-לעמעק ףרוד

 ףניפ ,טָאטש עינ יר' טיוּבעגסיא ךיז טָאה םוקינילַאק ואװ ,לעזניא

 ןענײז ןוא רעטלַא רעד טימ יז ןעדניּברַאּפ ןעטקורַאיּב עניטלַאװנ

 *רעסַאװ יד םינ ,טײצ יד טינ זַא ,טיוּבעג רילָאס ןוא טסעפ ױזַא

 -עװ ,טרַאשעג טינ ײז ןעּבָאה ןעשינרעטיצדרע יד טינ ,ןעמָארטש

 'רָאנ ףיֵא ףיא ןָאק ,דנײרֿפ ענַײמ ,אֿפוג טָאטש רעטלַא רער ןעג

 .ןעצעש ףיו ןָאק ,ןהעועג רָאנ יז טָאה סָאװ ,רערערעי זַא ,ןענָאז

 יי | . ועּבעל ץנַאנ ןײז ףילקילג

 וצ ןערָאּפעגוצ םַאזננַאל זיא ןוא טײרדעגסױא יז טָאה ףיש יד

 ןעּבָאה ןערישזַאסַאּפ יד זַא ױזַא ,טנ ַאװ רעד רעטנוא עיצנַאטס רעד

 =עװעּב יד ןוא ןעּבעל סָאר ןעקיקעּב טנָאקעג טוג טנעכיײצעגסױא
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 ןעמ טָאה ףילדנע .ףײט ץפיוא ָאד טשרעהעג טָאה סָאװ ,גניג
 ,סרעדור יד טגײלענּפָא ןוא ןעטַאנַאק-רעקנַא יד ןעפרָאװעגסױרַא
 ,טגירנעעג ןעװעג זיא העיסנ יד

 .וצ לָאמ ַא ךָאנ רע זיא ,ףיש יד ןעזָאלרַאֿפ טָאה רוח-ןּכ רעדײא
 ,ןעריא ןעטלַא םער וצ ןעגנַאגעג

 ,תירטמ עגר ַא ךיד ןיִּב ףיא סָאװ ,טוגמוא רַאֿפ טינ םענ --
 | ,ךיז ןענעגעזעג ן'רַאפ

 ,ּפָאק םער ןָאטעג גײנ ַא גיױנעמיטשוצ טָאה רעטלַא רעד
 ןעּבעגעגנײרַא רימ טָאה רחיס םעד טימ ענד עטֿפישעג יד --

 -ָאטיס ,ףיז טֿכַאד ,םיא טֿפור'מ ,םיא טימ ףיז ןענָאקעּב וצ קשח ַא

 : ?םעיזיג
 ,ןעמָאנ ןעטשיֿפירגרַאפ ַא טימ ריא ַא זיא רע ,ָאי --
 ?ןעניֿפעג םיא ףיא ןָאק ואוו ---
 וַאט ןעננוי םעד טקוקעגנָא גירנעשרַאפ טָאה רעדמערפ רעד

 ;טרעֿפטנעעג ןַאד ןיא
 ןעטוקעּב וצ שסנ:תמנע םעד ןערָאּפשרַאֿפ ריד ןָאק ףיא ---

 ,דװלמ ןייק טינ זיא רע ,גָאוּפָא ַא
 -עג לעביימש ַא רוח-ןּב טָאה -- ,הוול ןייק טינ ןיּב ףיא ןוא --

 ,הרעשה רעניניזֿפרַאש סנעטלַא םער רעּביא ןָאט
 ךיז טֿכַארטרַאֿפ ןוא ּפָאק םעד ןעּבױהעגפױא רענעי טָאה ָאד
 | ;טגָאזעג ,עלײװ א

 5נֵא ןיא רהוס רעטסֿפײר רעד זַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ'מ --
 ;תורישע ןייז רַאּפ ןעטסַאּפ לָאז סָאװ ,זיוה ַא ןיא טניואװ עיֿכָאיט
 .ענ םיא טסליװ וד ּכױא ,ױזַא טינ סע ןיא ן'תץא רער ןיא רעּבָא
 ףיז טניפעג'ס ואװ ,קירּב רענעי זיִּב ףיש עזַאֿפ ײג וט ,ןעניפ
 ןעפרָאװרַאֿפ גידנעטש ןיא סָאװ ,עיצנַאטס:סּפיש עטיירּב עסיורג ַא
 .ײז ,טרעקנַארַאֿפ טרָאד ןעגיל סָאװ ,ןעפיש יר ,הרוחס קעּפ טימ
 טסעװ וד .עקַאט רע טניואװ ײּברעד ןוא ,סעסערינָאטיס עלַא ןענ
 | ,ןעפערט טֿפײל סיװעג

 - - | .!חוּכ רשי ַא ---

 טימ ןַײז לָאז ןרעטלע ערעזנוא ןופ טָאג ןופ םולש רעד --
 | !ריד
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 ,ןייא ריד טימ .ןוא ---
 | ,טרישוצ ךיז ןעּבָאה ײז ןוא
 טרַאװעג ןיא שזַאנַאּכ סריח:ןּב ןעמונעג ןעּבָאה רעגערט ײװצ

 | ,ןײג וצ ןיהואו ,לעֿפעּב ןייז ףיוא
 טָאה ןופרעד .ןעסײהעג רע טָאה --- ,לערַאטיצ רעד וצ --

 םינינע עשירעטילימ רעדָא עלעיציּפָא זַא ,ןעגנירד טנָאקעג ןעמ
 ,טָאטש ןיא טֿכַארּבעג םיא ןעּבָאה

 טקַאהעגרעּביא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעסַאג עטײרּב ,עגנַאל ײװצ
 ?רַאװק ןיא טָאמש יד טלײטעג ןעּבָאה ,לעקניװ ןעֿפײלג ַא רעטנוא
 ןיֿפצ ןופ ןעניוצעג ףיז טָאה עֿכלעװ ,סָאג רעד ןוֿפ קע ןיא ,ןעלַאט
 ,ןינּב רעלַאטָאלָאק רעגידריווקרעמ ַא ןעּבױהרעד יז טָאה ,םורד וצ
 .רַאפ ךיז ןעּבָאה רענערט יד זַא ,יָאעפמינ ןעמסייהעג טָאה סָאװ
 ;ןײמש ןעּבילּבעג עלײװ ַא ריח-ןּב זיא ,םורד וצ טרָאד טעװערעק
 :רעּביא םיא ןעּבָאה סַאג רעד ןוֿפ טײקכילרעה יד ןוא טֿכַאיּפ יד
 .ֿפערּפ םער ןופ ןערָאֿפ וצ ןעמוקעג סָאװ:רָאנ ןיא רע טגה ,טשַאר

 ,ןעצַאלַאּפ ןעּבױהרעד יז ןעּכָאה סקניל ןוא סטֿפער ,םיור ןעגיט
 :ײז ענרענייטשלעמרימ תוריש ײװצ ןעניוצעג ךיז ײז ןעשיוװצ ןוא
 םעד ןוֿפ רעײגסופ רַאפ געװ םעד טצינערגעגּפָא ןעּבָאה סָאװ ,ןעל
 טנעטָאשעּב ןעװעג זיא ץלַא סָאד ,ןערופ ןיא תימהּב רַאֿפ געוװ
 ,ןענַאטנָאֿפ עֿפילּביל ףרוד טשירפענּפָא ָאד ךיז טָאה טֿפול יד ןוא
 ,רעהֿפױא ַא ןהָא ןענָאלשעג ןעּבָאה סָאװ

 טימ ךיז ןעקיװק וצ טגײלעגּפיױא ןעוועג טינ זיא ריח.ןּב רעּכָא
 םיא זיא ן'סערינָאמיס טימ עטֿפישעג יד ,קילּבנָא ןעֿכילרעה םעד

 טימ טנעמונָאמ ַא) סולַאּפמָא םוצ גידנעמוקוצ ,ּפָאק ןופ סױרַא טינ |
 רעצנַאג רעד רעּביא ןעגױצעגרעּכירַא ןעװעג זיא סָאװ ,סעקרַא ריֿפ
 ןופ ןעטבַא םעד ,סענַאּפיּפע ףרוד טױּבעגסױא ןוא םַאנ רעטײרּב
 ריחןּב טָאה ,(ןעגעװ רובּכ םענענייא ןײז ּבילוצ ,ןעדיקוועלעס יד
 : ,הנווּכ עגיר'הליחתֿכל ןייז ןעטיּבענרעּביא . גנולצולּפ

 טָאה --- ,ןײרַא לעדַאטיצ רעד ןיא ןײג טינ ףיא לעװ טנַײה ---
 ץיגרע ,הינסֿכַא ַא ןיא ףימ טריֿפ --- ,רעגערמ .יד וצ טנָאזעג רע

 יעיקועלעס ןײק געװ ןיֿפױא סָאװ קירּב רעד ןופ טײװ טיג
 טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ןיהַא ןעמונרַאפ ךיז ןעּבָאה רעגערט יד
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 עמַארעג רעּבָא ,ע'טושּפ ַא ןיא ץרוח-ןּב טכַארּבעג ײז ןעּבָאה םורָא
 :לעװ רעטנוא ,קירּב רעד ןופ טײװ ףרָאװ-ןייטש ַא ךרע ַא ,הינסכַא
 : ,סערינָאמיס טניױאװעג טָאה סע ןעכ

 ,ןײהטסַאנ ןופ ךַאד ץפיױא ןענעלענּפָא רע זיא טכַאנ עצנַאג ַא
 .עג םיא יײַּב ךיז טָאה ןעצרַאה ןיא ףימ ,גיוא ןיײק גידנעוטוצ םינ
 ןערעה ןייש ףיא לעװ רלַאּב ,רלַאּכ , :קנַארעג ןייא רעד טלעּפַאצ
 ּביוא ,הצריּת רענילק רעּביל רעד ןוא רענײמ ןעמַאמ רעד ןענעוװ
 ,ןעניפעג יז ךיא לעװ ,ךָאנ ןעּבעל ײז
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 ,יירד לעטיּפַאק

 .ן'סעדינאמיס יב

 וליפַא גידנעקיקעּב טינ ,רוח-ןּכ טָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא
 ףרוד .זױה םעסערינָאמיס ןעכז טוָאלעגקעװַא ףיז ,טָאטש יר
 .רעװ ײר רעצנַאג ַא וצ ןעמיקעגסױרַא רע זיא רעױט ןעטניײצעג ַא
 ןעטֿכידעג ַא ןעשיװצ ךײט ףױרַא קעװַא רע זיא ןענַאד ןופ ,ןעּפ
 ןיא רע זיִּב ,טעײמשרַאפ ןוא טעװַאהרַאֿפ ןעװעג זיא םָאװ ,םלוע
 =ענּפָא ףױ רע טָאה ָאד .קירּב רעשיקוועלעס רעד וצ ןעגנַאגרעד
 ,טקיקענמורַא ךיז ןוא םלעמש

 ,קירּב רעד רעטנוא ךיילג ןענופעג ףיז טָאה ןיוה ם'רחוס םעד
 טרעױמעגֿפױנוצ ,רענייטש עטקַאהעגמורַא םינ ןופ עסַאמ עיורג ַא
 גנורַאּפשרעטנוא ַא יװ ןהעזענסיױא טָאה טָאװ ,ליטס םוש ַא ןהָא
 ײװצ -- ,טנהעלעגנָא ןעװעג זיא יז רעֿפלעװ ןָא ,טנַאװ רעד רַאֿפ
 ,ףרעװ רעד ףיוא טריפעג ןעּבָאה טנרָאפ ןופ ןרעױט עסיורג ה גישֿפ
 ,סעטַארג עטניזעג טימ ,ךאר ןרעטנוא עמַאס ,ןעגנונעֿפע עגינייא
 .עג ויא ןעטלַאּפש:רעױמ יד ןיא ,רעטסנעפ סלַא טנירעג ןעּכָאה
 יר טקערעּב ךָאמ רעצרַאװש ַא טָאה זיײװרעטרע ןוא זָארג ןעסקַאװ
 ,רעניטש עליוה

 .רעיוט ןײא ךרוד ,טנעפעעגרערנַאנַאּפ ןעװעג ןענייז ןרעיוט יד
 -עגסױרַא -- ןרעדנַא םעד ףרוד ,תוריחס יד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה
 ײרעּפוטש ַא טײקנעמונרַאֿפ טשרעהעג טָאה םיטעמיא ,ןעּבעג
 | ,שינ עליײַא ַא ןיא
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 םעפוק עסיורג ןעֿפרָאװעגנָא ןעװעג ןעניז ףרעװ רעד ףייא
 ןוא  ,ןעגנוקַאּפרַאּפ עטסנעדישרַאֿפ יד ןיא םינימה לֹּכ ןוֿפ תורוחס
 טימ טקסע'עג ךיז ןעּבָאה ,לעמרַאג ןזיּב טעקַאנ ,ןעֿפַאלקש ךס א
 | ,ײז ןעדָאלרַאּפ

 ןוֿפ טָאלּפ ַא טרעקנַארַאֿפ ןענעלעג ןיא קירּב ןופ רעגירעדינ
 רעלעג ַא טרעטַאלֿפעג טָאה ץיפש.טסַאמ ןערעי רעּביא ,ןעדָאלעגנָא ײנ סָאד ףיוא ---לייט ַא ,ןערָאלעגסױא ןעמ טָאה לט ַא ןסערעלאג
 ןופ ןוא טָאלּפ םצ ףרעװ ןיּפ ,ףרעװ רעד וצ טָאלפ ןופ ,גַאלֿפ
 ,לערנַאה ןוֿפ םָארטש רעגישיור רעד ןעגנַאגעג זיא ףיש וצ ףיש
 ,הורּפֶא םיש ןהֶא ,לעטשּפָא םוש ןהָא

 ,טנַאװ ַא ןעּביױהרעד גערּב ןופ ךיז טָאה קירּב טיײז רענעי ףיוא
 עשיטסַאטנַאפ יד ףײה רעד ןיא טגײטשעג ןעּבָאה ריא רעּביא ןוא
 טָאה סָאװ ,ץַאלַאּפ ןעֿכילרעזײק ַא ןופ ךעלדמירוט ןוא ןעסמיזעג
 .רעד סע טָאה ץַאלַאּפ םעד טא ןלעזניא ןעצנַאג םעד ןעמונרַאפ
 סנרעריװטעי טדימשענוצ טָאה ץַאלַאּפ רעד םגח ,דיא רעד טנַאמ
 םינ רָאנ יװ טעמּכ םיא טָאד רוח-ןּב רעּבָא ,טײקמַאזקרעמפיוא
 סעּפע ןײגרעד וצ טּפָאהעג ףילדנע רע טָאה דניצַא ,פקרעמעל
 רָאנ זיא'ס ּבױא ,ףילטנַײװעג ,עטסרעײט  ןוא עטסּביל ענײז ןופ
 ןופ ןוא תורישע רעצנַאג ןיז ןופ ןעגָאזּפָא ףױ ןעסייה םיא רָאֿפ ךָאד טלָאװ סָאד ?םעד ןיא ןייז הדומ ךיז ןעלעװ רעּכָא רחוס רעד . טעװ יצ .טֿפענק ַא סנעטַאט ןיײז ןעװעג זיא סערינָאמיס זַא ,תמא
 תמאּב רעד ןענעװ ןוא ;טלעװ-סלערנַאה רעד ןיא ןָאנעּבױא ןייז
 .ענ ָאד ויא סָאװ גנידצלַא ןוא ףרעװ יד ,ףײט רעד טגָאזעג תורע רָאלק ןעּבָאה ןעטֿפעשעג ענײז ןיּפ טײקניטרַאסױרג רעכילגיגיק
 רעד וצ ןערעקמוא ףיז רעדיװ  ןוא החלצה רעטסדנעצנעלג ריא ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ערעירַאק עשירחוס ןײז ןעסײררעביא ןַאד טפרַאדעג רחוס רעד טלָאװ רעּבָא רקיע רעד ,םורַא ןוא םורַא ןעו
 ,טײק!תווע ערליװ-הנושמ ַא ןעזיוועגסיוא םָאה ,םיא ןופ סעֿפלעזַא ןעגנַאלרַאּפ וצ ,ןײלַא קנַארעג רעד ןיש ,טכענק ַא ןיפ הגירדמ
 ףיד ןוא ,טסגָאמרַאפ וד סָאװ ,ץלָא ּפָא רימ ביג ;ףַאלקש ןײמ טסיב וד, ;'סעדינָאמיס ןעגָאז ןעסײה ,םדערעג טישפ ,טלָאװ סָאד
 ,"ןײלַא
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 :יװ ןײז רַאפ טומ םעיינ טּפעשעג רוח-ןּב טָאה ןענעװמסעדנוֿפ
 טֿכער ןעטיג ןייז ןופ ןיזטסואוועּב םעד ןיא ץסערינָאמיס וצ טיז

 ןופ ןעּבײרטרַאֿפ טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,ןוחטיּב םעד ןיא ןוא

 ,טלײצרעד טָאה דיא רעד סָאװ ,תמא זיא'ס רָאנ ּביוא ,ןעצרַאה ןייז

 ,םטוג-ןוא:ּבָאה ץנַאג ןיז טימ םיא וצ סעדינָאמיס ךָאד טרעהעג

 ,ןערַא וצ ןעּבױהעגנָא טינ גולֿפ ןיא ץרוח-ןּב טָאה תורישע סָאד

 =נײרַא רעד ײּב ןײטש ןעּבילּבעג טײהרענעסָאלשטנַא יא רע ןַא

 רָאנ רימ רע לָא, זַא ,טסעֿפ ןעּבילּבעג םיא יב ןיא ,ריט-סגנַאנ

 קעװַא םיא ףיא קנײש ,ן'הצריּת ןוא רעמומ ןימ ןופ העירי ַא ןעּבעג

 ,?יַאנּת םוש ַא ןהֶא טײהײרֿפ יד
 ,זיױה ןיא ןײרַא טצרַאהעּב זיא רע
 רעסיורג רעײהענמוא ןןימ ַא ןעוװעג וה סָאד זיא גינייווניא ןוֿפ

 טגײלעגמיוא ןעװעג ןענײז םינימה לּכ ןוֿפ תורוחס ואו ,רעגַאל

 ןעגרַאק ן'פיוא גידנעקוק טינ ,גנונעדרָא ןיא רדס ןעגניירטש ַא ןיא

 טקרעמעג ָאר ךיז טָאה טֿפול רענעֿפמוררַאפ רעד ףיוא ןוא ןײש

 ןוא ןײרַא ןענײז םָאװ ,ןעשנעמ ךס ַא ןוֿפ גניגעװעּב עקרַאטש ַא

 טימ ןעמונרַאֿפ ןעװעג ןענייז רעטעּברַא םעּפורג עֿכילטע  ,סױרַא

 .גנַאל ,ןערָאל םוצ תורוחס יד ןעקַאּפרַאֿפ םייּב םרעמַאה ןוא געז

 טָאה ןיא קעּפ עטגײלעגנָא יר ףרוד ןעגנַאגעג רוח-ןּב זיא םָאז

 ןײז סָאװ ,ןַאמ רעד יצ ,טגערֿפעג ןײלַא ףיז גנורעדנואוורַאפ טימ

 ַאזַא ןיא ןעזיװעגסױרַא םוטעמוא ָאד ךיז טָאה תונואנ-םטפעשעג

 .ףאלקש ַא םרעטָאפ ןייז ןעוועג תמאּב זיא ,טייקסיורג רעכילרעדנואוו

 יעג רע טָאה עירָאגעטַאק רעֿפלעװ וצ ויא ,עי עקַאט רעטָאט ןוא

 ?ןז ַא םרעניד ַא ןעװעג רע זיא וצ ,דיא ַא זיא רע בוא ?טרעה

 ?ןיז ַא ם'בוח-לעּב ַא רעדָא ,בוח-לעּב ַא ןעװעג רשֿפא זיא רע רעדָא

 טָאה'מ ןוא הבינג ַא רַאפ ןערָאװעג טּפשמ'רַאּפ רשֿפא רע ןיא רערָא

 יָאה םָאװ ,ןעקנַאדעג עגױָאר יד +טֿכענק ַא רַאּפ טפיוקרַאּפ םיא

 זימעג טיג רָאה ַא וליּפַא ןעּבָאה ,ןרעדנַא םעד רענײא טגָאיעג ןעּב

 * רעטײװ סָאװ ,ןעסקַאװעג זיא יז ,הּברדַא ;רחיס םוצ גנוטֿכַא ןײז טרענ

 .ןרעדנואװעּב וצ ןעכַאז עײנ ץלַא גידנעניֿפעג ,ןעגנַאגעג ןיא רע

 רענײא ןוא ,ןעגױא יד ןיא ןעפרָאװעג ףיז רע טָאה ךילדנע

 !ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא רעטעּברַא ַא
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 ?רענעּב ןיײד זיא סָאװ --
 ,רחוס םעד ן'סערינָאמיס ןהעז ןעלעוו טלָאװ ףיא ---
 ?,רימ ףָאנ םוק ןוא םוג ױזַא ײז ָאט --
 .וצ ךילדנע יז ןענײז ,תוריחס קעּפ יד ףרוד ףיז גירנעלגניילש

 ;עג ךיז רע טָאה ,ײז ףיוא ףױרַא זיא רע זַא ,ּפערט וצ ןעמיקעג
 ךיז .רַאפ ןהעזרעד טָאה רע ,רעגַאל םעד ןופ ךַאד ןפיוא ןענוֿפ
 הוא ןעועג טיוּבעגסױא  זיא סָאװ ,רעױמ ןערענעלק ַא -- ןינּב ַא
 רעד ןופ טײז-ברעמ וצ ןעּביױהרעד ךיז טָאה ןוא ןעטשרעטנוא םעד
 טימ טלעגנירעגמורַא ,ךַאר רעד ,ןײרַא לעמיה ןעײרֿפ ןיא קירג
 זיא ןוא עסַארעט ַא וצ ןעכילגענ ןעװעג זיא ,טנַאװ רעגירעדינ ַא
 וצ ,ןעמולּב טימ טצוּפרַאּפ ןעװעג רעדנואו ןעטסערג סרוח-ןּב וצ
 עג טָאה טײז רעטשרערָאּפ רער ןיא ריט רעגיצנייאנואנייא רעד
 עשיסרעפ סעטסוק ןעשיװצ געטש רענעטלַאהעג:רעּבױז ַא טריּפ
 גידנעמעמענייַא  ,ןעהילּב ןעטֿפער ןיא ןעװעג ןענײז סָאװ .,ןעזיור
 ,רעריֿפ ןייז ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ רוח-ןּב זיא ,טפוד ןעסיז םעד

 ןענַײז ,ןיוה ןיא גינייוועניא ,רָאדירָאק ןערעטסניֿפ ַא ןופ קע ןיא
 ,גנַאהרָאפ ןעטצרַאשעגּפָא ּבלַאה ַא רַאפ ןעּבילּבעג ןייטש יז

 :ןעדלָאמעג טָאה רעריפ רעד
 ןרַאה םעד ןהעז ליװ רעדמערֿפ ַא --
 ;ןעפורעגּפָא ףיז טָאה םימש ערָאלק ַא
 ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןײרַא רע זָאל --
 יב טלָאװ ,ןרוח-ןּב טריפעגנײרַא טָאה'מ ןעֿפלעװ ןיא ,רדח רעד

 יעװעג טֿפַאמעג ןענײז טנעװ יד ףיוא ,םוירטַא ןעסייהעג רעמיור ַא
 ,עטרירעמונ טימ ןעזעוועג טליפעגנָא ןענײז סָאװ ,םעצילָאּפ ףס ַא
 :ױא רעד .,ןעסטפירשעג עטלעגרַאֿפ ןעצינעּב ןעטֿפָא ןוא טייצ ןופ
 .עּב ןעװעג ןיא טנעװ יד ןיפ דנַאר רעטשרעטנוא ןוא רעטשרעּב
 ?טעּבַארַא עגיצנוק טימ טריצעּכ ,ןעטסײל ענרעצליה טימ ןעגָארש
 טָאה ןעליוק עטלינעּב ןיֿפ סמיזעג ןרעּביא ,ןעירעצינש ןוא ןעק
 .ײז ןעטימ ןיא ןוא ,לָאּפק ַא יװ יױזַא טיפיס רעד ןעּבײהרעד ךיז
 .עבײש עטעלָאיּפ עניילק רעטרערניה טלעטשעגנירַא ןעװעג ןגנ
 ,'יש ןעגיהור ןעטלעז םָארטש ַא ןעזָאלעגברוד ןעּבָאה סָאװ ,ףעל
 ,רעביּפעמ עיורג עקיר טימ טניילעגסיוא ןעװעג ןענײז ןעליד יד
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 טנעלֿפ'מ וַא ,ןעקנױרַאּפ ןעצנַאנניא ןענעלפ םיֿפ יד עֿכלעװ ןיא

 ,טירט ןופ ךרָאש ןעטסדנימ ןיײק ןערעה טינ
 .םנַאמ ַא ןהעזרעד ריח-ןּב טָאה רעמיצ ם'נוּפ לעקנוטּבלַאה ם'ניא

 טעּבעגסױא ,לוטש-ןעל ןעֿבױה ַא ןיא ןעסעזעג זיא סָאװ ,ןױשרַאּפ

 ןייש ,לערײמ ַא טנַאה רעטֿכער ןײז וצ ןוא ,סנעשיק עכַײװ טימ

 ןעלנָא םעד ןָא טרַאּפשעגגָא ןענַאטשעג ןיא סָאװ  ,עשפיה ץנַאג ַא

 םיא טָאה טולּב סָאד יװ ,טליֿפרעד טָאה רוח?ןּכ ,לוטש םעד ןופ

 טָאה רע .ןהעורער ײז טָאה רע זַא ,ןײרַא םינּפ ןיא ןָאמעג ץעז ַא

 .רַאֿפ ןייז ןעגרָאּברַאפ וצ ידּכ יײס ,ץרא.ףרד סייא ייס ,טגײנרַאֿפ ךיז

 גיטסַאה יד טינ טקרעמעּב טינ רע טָאה רעּבירעד ןטײהנעגעל

 ,קערש ןוא המיא ןופ קורדסיוא םעד טינ ,טנַאה ענעּבייהעגפיוא

 יָאר רעד .ןעניישרער סרוחןּב יב ןעמלַא םעד ןעלַאפעּב יא סָאװ

 רע לענש יװ ,לענש ױזַא טקנוּפ ןערנואװשרַאּפ זיא קורדסיוא רעניז

 ,ןעגיוא יר ןעּבײהעגֿפױא טָאה הרוהי זַא ,ןעזיוועּב טַאהעג ךיז טָאה

 תעשּב יװ עזָאּפ רעגיּבלעזרער ןיא ןענופעג ןעריײּב יז רע טָאה

 -עג טֿכײל רנוצַא טָאה טנַאה סלעדײמ רעד רָאנ ,ןײרַא זיא רע

 .רעמֿפױא םיא ןעּבָאה עריײּב ,לעסקַא סנעטלַא םעד ףיוא טהור

 ,טֿפַארטעּב טַאזק
 ---,,,ריא ַא טסיּב ןוא םערינָאמיס רחוס רעד טסיּב וד בוא ---

 ןופ רירֿפ רעד לָאז ָאט --- ,טלעטשעגּפָא ענר ַא ךיז טָאה רוב

 ,זייה ןײד ףיוא ,,,ןוא ריד ףױא ןעחור וניבא םהרבא ןופ טָאג

 ,לערײמ רעד ףיוא ןָאטעג קוק א רע טָאה רעטרעװ עטצעל יד ײּב

 ץּב ןוא ,טסנײמ וד ןעכלעװ ,סערינָאמיפ רער ןיִּב ףיא --

 .םוא א טימ טרעפטנעעג רעטלַא רעד טָאה --- ,טרוּבעג ןופ דיא ַא

 רעֿפטנע ריא רעד סערינָאמיס ךיא --- ,םימש רעגיכליה ךילריטָאנ

 ,ןעמָאנ ןיײז ןעגָאז וצ טסַאנ ןיימ טעּב ןוא םולש ןײד ףיוא יד!

 ?ֿמָארַא טינ גיוא ןײק םיא ןופ רוח-ןּב טָאה ,םיא גירנערעהסיוא

 | | | ןעמונעג
 ןיא ,ןױשרַאּפסנַאמ ןעטניזעג ַא ןיפ ןעמרָאפ עלופ יד טָאטשנָא |

 :עגנייֵא ,עסַאמ עוױלטרָאֿפ ַא ןעקנוזרַאֿפ ןעגעלעג םנעשיק יד ןיא
 רעד רעּביא ,רײז עלעקנומ ןוֿפ עקעד רעטפעטשעג ַא ןיא טליה

 תמא ַא ןעּבײהעגפױא ףיז טָאה ףינ ןעזױלטלַאטשעג ןעגיזָאר
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 ןוא ןַאמ-הכולמ ַא ןוֿפ ּפָאק רעלַאעדיא ַא --- ּפָאק רעגיר'תוֿבלמ:
 ןעכיױה ַא טימ ּפָאק רעטמירוֿפעג לעריײא ַא ,רעגניווצעּב-רעדנעל
 ' .ָאמ םלַא ןעמינעג טלָאװ ָאלעשורנַא:לעקימ סָאװ ,ּפָאק ַא ,ןרעטש
 עג ןעקָאל עגרַאק ןיא ןענײז רָאה עסײװ יד ,ןרַאזעצ רַאפ לעד
 ?ערּב עיורגזײרג יד רעטנוא ןיא ,ןרעטש ןעט ײרּב ן'רעּביא ןעלַאּפ
 רעײפ רעגידנעצילּב רער ןעמוקעגסיוא רעגידנענערב ףָאנ זיא ןעט

 טולּב ןעּפָארט ןיײק טָאה םינּפ םָאר ,ןעלּפַאצרַאװש עפימ יד  ןופ |
 ,ןעשטינק עניר'ארומ ןיא טרעקַאוצ ןעװעג ןיא ןוא טַאהעג טינ
 ןײלַא רעֿפיג טלָאװ סָאװ ,שנעמ ַא ןעװעג זיא סָאד ,טרָאװ ןייא שימ
 ,שנעמ ַא ,ןעּבענוצרעטנוא ריא ףיז רעריײא םלעװ יד טרעקעגרעּביא
 עכלעזַא לָאמ גיצנַאװצ  ךָאנ ןעגָארטעגרעּבירַא רעכיג טלָאװ סָאװ
 ןעכילקילגמוא ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא ןעּבָאה סָאװ יד יװ ,םייוניע
 ןייק ןעזָאלסױרַא םינ וליּפַא ,!ײז הדומ טרָאּפ טינ ףיז ןוא ,עקילַאק
 ' .ייא ,ןעּבעל סָאד ןעּבעגעגּפָא רעֿביג טלָאװ סָאװ ,שנעמ ַא 1 ץבערק
 ;סולשעּב םענעמינעגנָא ַא רערָא ּפיצנירּפ ַא ןופ ןעגָאװצּפָא ךיז רעד
 ,טלָאװעג ןימ ןערעי ןעגעק טנעּפָאװעּב ןעװעג ןיא סָאװ ,שנעמ ַא
 ףיוא ןעקריװ טנָאקעג טלָאװ ןעצימייא וצ עּביל יד רָאנ סָאװ ןוא
 , ,םישעמ עניײז

 ,טנעה ענייז טקערטשעגסיוא רוח:ןּכ טָאה ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד
 ; טנָאזעג טאה ןוא ,יירפ ןוא ןעפָא

 םענעברָאטשרַאֿפ םעד ,רמתיא ןיפ ןוז רעד ,הרוהי ןיִּב ףיא --
 . ,םילשורי ןופ טשריפ ןוא רוח-תיּב ןופ שאר

 טָאה סָאװ ,ערענָאמ ַא ןיא עגנַאל ַא ,טנַאה עטֿפכער םרחיס םעד
 .נָאק ףיז טָאה ,םישק םייוניע ענענַאטשענסױא יד ןופ טלייצרער
 עג ןיא םָאר ,עקעד רעד ןיפ ןעּבלַאֿפ יד ןיא טקירדעגנײַא וויסלואוו -

 ןעמ טָאה רעּבָא ױזַא .גנונערֿפױא ןייז ןופ ןעֿפײצ רעגיצנייא רעד ןעוו
 :רעּביא ןוֿפ ןמיס ןעטסדנימ םעד ןעקרעמעּב טנָאקעג טינ םיא ףיוא
 . . +טרעֿפטנעעג גיהור טָאה רע ,טײקגיריגײנ רעדָא גנוניוששרע .,גנושַאר

 . ..ןענַײז תוחפשמ עטלא יד ןיפ  םילשורי ןוֿפ ןעטשריֿפ יד --
 ..:ףור ריד וצ ףױא ןוא ,זיוה ןײמ ןיא טסעג עטגײלעגנָא לָאמ עלַא
 | ,לוטש ַא ןַאמ ןעגנוי םעד גנאלרעד ,רּתסא { ָאּבה-ךורּכ ;ףיא

 " .ןעסיהעג ריא טָאה עטַאט רער סָאװ ,ןָאמעג טָאה לערײמ יד
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 ףױ ױ טָאה ,ןרוח-ןּב וצ לוטש ןעטעּבענ-ךיײװ םעד גידנעקורוצ

 | | / ףעקילּב ענייז טימ טנעגעגעּב

 מָה --- ,ריד וצ ןיז לָאז רַאה רעזנוא טָאג ןוֿפ רירפ רעד ---

 ,פִא הור ןוא יז ץעז -- ,טגָאזעג תועינצ טימ יז

 .ײהנָא טינ וליפַא ,רעטָאֿפ םוצ ןעגנַאגעגוצ רעדיװ זיא יז ןוא

 יני םעד טכַארּבעג רעהַא טָאה ס סָאװ ,ךיז ןעסיוטש וצ גידנעּב

 יי | ,ןעדיא ןעג

 םימ רוח-ןּב טָאה ,ץַאלּפ ןעטגײלעגרָאֿפ םעד גידנעמענרַאֿפ טינ

 יי ' :טנָאזעג ץרא-ףרד

 ןעטלַאה וצ טינ םערינָאמיס ראה ןעלערייא םער טעּב ךיא ---

 ּבילוצ החונמ רעיײֵא טרעטשעג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ ךימ

 ףיוא טרעהעג ךיא ּבָאה ,רעהַא גידנערָאֿפ ,טיײקגיריגינ רעטמוּפ

 ,םולשה וילע רעטָאּפ ןיײמ טנָאקעג טסָאה וד זַא ,ףיש רעד

 תוּפּתושּב ןעּבָאה רימ ,רוח טשריֿפ םעד טנָאקעג ּבָאה יא --

 יד םימ ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעטֿפעשעג עטסערג יר טריפעג

 רער רעּביא ןוא םי טיײז רענעי ףױא ןעניל סָאװ ,תונירמ עטסטײװ

 ירער ,רּתסא ,,!ךיד טעּב ףיא ,טינ וטציז רעּבָא סָאװרַאפ ,רּבדמ

 רעניײא טנָאמרעד ןיוש טרעװ ן'הימחנ ײּב ,ןײװ טסַאנ םעד גנַאל

 עטלַא ַא ,םילשורי ּבלַאה רעּביא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רוח ַא

 ןיא יניבר השמ ןוֿפ געט יר ןיא ךָאנ !עטלַא ַא רהעז ,ָאי ,החּפשמ

 .יֿפעג ריח תיּב ןוֿפ רערילגטימ עגינייא ןעּבָאה טֿפענק ןייז עשוהי

 ןעּבָאה ןוא רַאה רעונוא טָאג ןוֿפ ןעגיוא יר ןיא טַײקגילעזטײל ןענ

 יד ןעשיװצ עטסערג ענעי יװ םידסח עניּבלעזיר וצ ןעװעג הֿפז

 דינײארוא ַא רערעײז זַא ,ןעלעטשרָאּפ םייק ךיז ןָאק ףיא ,םדא-ינּב

 רע'קרוש עתמא ןיפ ןײװ רעכעּב ַא ןופ ןעגָאוּפָא ךיז לָאז לעק

 יןורבח ןופ גנַאהּפָארַא ןעגיר'מורד םעד ףיוא טניטייצעג ,ןעּבױרטנַײװ

 ן'ריח-ןּב טגנַאלרעד רּתְסא טָאה ,טגידנעעג טָאה םערינָאמיס זַא

 ןפ ןײװ טימ טליפעגנָא טָאה יז סָאװ ,רעכעּב םענרעּבליז ַא

 ןעניא יר ,טײז ַא ןָא שיט ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא סםָאװ  ,גורק א

 ,רעכעּב םעד ךיז ןיפ גירנעקורּפָא ,ןעזָאלעגּפָארַא ןעטלַאהעג יז טָאה |

 ךיז ןעּכָאה ןעקילּב ערעײז ,טנַאה ריא טרירעּב טֿפײל רֶע טָאה

 דענג ויא יז זַא ,טקרעטעּב טציא טשרע טָאה רע ןוא ,טנענעגעּב |
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 ןח טימ לופ רעּבָא ,לעסקַא ן'זיּב םיא טֿפײרגעג םיוק ,ןיילק ןעװ
 ךילגײרשעּבמוא ,עצרַאװש טימ ,טֿפױעג ןופ טרַאצ ןוא ךילּביל
 ןיא טכַארטעג רע טָאה ,ןײש ןוא םוג זיא יז, ,ןעניױא עטפנַאז
 ןהעוענסױא יז טלָאװ ,טּבעלעג טלָאװ הצריּת ןעװ --- .ןעצראה
 ;טגָאזעג רע טָאה לוק ן'פיוא ןוא ,,."הצריּת עמירָא ,ױזַא טקנוּפ

 ןײר ףָאד זיא םערינָאמיס ,,,רעטָאּפ ןיר ,טינ ףרַאד'מ .,ןיינ --
 ,טלעטשעגּפָא ףיז טָאה רע -- ?רעטָאֿפ

 -- ,רעטֿפָאט םעסערינָאמיס ןיִּב ףיא ,רּתסא ףימ טפור'מ -- |
 | ,עררעװ טימ טגָאזעג יז טָאה

 -יארַאּפ ןיק טעװ רעטָאֿפ ןַײד זַא ,ףָאה יא ! רּתסא עּכיל --
 ןײז ןעֿפװרַאּפ וצ ןעגָאוּפָא ףיז לעװ ףיא ןעװ ,ןעּבָאה טינ לעּב
 ,רעטײװ טרעהעגסיוא ןעּבָאה ףימ םעװ רע רעדייא ,ןייװ ןעטמירעּב
 ,טײקנילעזטײל ןַײד רימ ןוֿפ ןָאטּפָא טינ טסעװ ,ףיא ףָאה ,וד ףיוא
 ,רימ ןעּבעל ָאד טָא עגר ַא ףיז לעטש

 םנײא ,רחוס םעד רַאּפ טלעטשעג ערייּב ךיז ןעּבָאה ײז ןיא
 | | ,ןרעדנַא ןעּבעל

 ---,םיטש רעטסעפ ַא טימ טגָאזעג רוח-ןּכ טָאה ---,סערינָאמיפ --
 .עגםיוא ןעירטעג ַא טזָאלעגרעּביא טוט ן'כָאנ טָאה רעטָאּפ ןײמ
 ,טנָאועג רימ טָאה'מ .סערינָאמיס ןעמָאנ ן'טימ רעניד ןעטכורּפ
 | ןרעניד רענעי סע טסיּב ור זַא

 חיסלואונָאק ךיז ןעבָאה רעדילג עטלעּפירקוצ סנעטלַא םעד
 טָאה טנַאה ערעגָאמ יד ןוא ,עקעד רעד רעטנוא/ ןָאטעג לעּפַאצ ַא
 | ,טסיופ ַא ןיא טקירדעגֿפױנוצ ףיִז

 םיק --- ,ןָאטעג ףור ַא גנירטש רע טָאה --- !רתטא ,רתפא
 ןײר ,סרעטומ ןײד ןוא דניק ַא םנימ טסיּב וד !וצרעהַא ,רעהַא
 נָאז ,וצרעהַא םוק ;ןעטרָאד טינ ןוא רימ ןעּבכעל ָאד זיא טרָא
 | !ריד ףיא

 טריֿפענרעּביא לעריײמ סָאד טָאה ןעקָארשרעד ןוא .טניוטשרע
 םער טלעטשענקעװַא טָאה ,טסַאנ ן'פיוא רעטָאּפ ןופ קילּב ריא
 ןעּבעל ץַאלּפ ןעגיררעהירֿפ ריא ןעמונרַאּפ ןוא שיט ןֿפױא רעכעּב
 | י | ,לוטש םרעטָאּפ

 טנַאה רעקניל ןייז טימ ןעמינעגנָא םערינָאמיס טָאה עּביל טימ
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 ןייז ףיוא טגײלעגֿפױרַא טַאהעג ךילטרעצ טָאה יז סָאװ ,טנַאה ריא

 :טנָאזעג גיהור רע טָאה ,ףיז טשרעהעּב רעדיװ ןוא ,עצײלּפ

 ,טבַאמעג טלַא ףימ טָאה ןעשנעמ טימ אשמו:עגמ רעד ---

 טלײצּתעד ריד טָאה סָאװ ,שנעמ רעד ּבױא ,טײצ רעד רַאֿפ טלַא

 ,רנײרפ ַא רעניימ זיא ,טרערעג טשרָאקָא טסָאה ור סָאװ ןעגעװ ,סָאד

 רע טָאה ,טרעהעג םיא ןופ טסָאה וד סָאװ ,עטכישעג יד בוא

 ?רעּביא יד ןעמיקעּב טזומעג וטסָאה ,תוינּפ ןהָא ןעּבעגעגרעּביא ריד

 יה ןעשנעמ ַא ןענעגעגעּב שרערנַא טינ רָאג ןָאק ףיא זַא | ,גנוגײצ

 ןיא םָאװ ,טעד ןעפלעה לֶאֹו לארשי ןיֿפ טָאג רעד ,רשח טימ רָאנ

 !ןײז וצ הדומ ףיז םעד ןיא ןעגנואוצעג געט ענײז ןוֿפ ףיס םוצ

 ןוא !ןעצנַאגניא --- רעּבָא ײז ,עטלײצעג רָאנ טרעהעג עּביל ןיימ

 .וצ טָאה רע --- ,המשנ ןײא רָאנ ןַאהרַאֿפ יא עגיזָאד יד ןעשיווצ

 וצ ,עגינייז יד ןעגעלעג זיא'ס רעבלעװ ןיא ,טנַאה יר ןענָארטעג

 םרעהעג עגר רעגיטציא רעד זיּב טָאה סָאװ ,המשנ ַא -- ,ןעּפיל יד

 זַא ,המחנ עסיז ַאזַא רימ רַאּפ ןעװעג זיא ןוא רימ וצ ןעצנַאגניא

 ןעמונעגקעװַא רימ יײּב טלָאװ יז ןעװ ,ןעּברַאטש ןעזומ טלָאװ ףיא

 .ןערעוו
 טימ ךיז טעילוטעגוצ ןוא םיא וצ טגײנעגוצ ךיז טָאה רתסא

 | ,רענייז וצ קַאּב ריא

 ריא ןעגעװ ,גנורענירע ַא רָאנ ןיא ענײמ עּביל עטײװצ יד ---

 :סייא ךיז טלָאװ עניימ עּביל עגיזָאד יד וַא ,ןעגָאז רָאנ ףיא ןָאק

 טָאה םיטש ןייז ,,,טלָאװ ךיא ןעװ ,החּפשמ רעצנַאג ַא ףיוא ןעסָאנעג

 ףיא ןעװ --- ,ןערעה וצ םיוק ןעקנוזעג ןיא ןוא ןָאמעג רעטיצ ַא

 ,ןענַײז ײז יאװ ,ןעסיװ רָאנ טלָאװ
 טירט ַא טֿכַאמעג טָאה רע ,ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה םינּפ םרוח-ןּב

 :ןעפורעגסיוא רעײֿפ טימ טָאה ןוא רעטנעהענ

 טסנײמ וד סײװ .ףיא ,ָא !רעטסעװש ןײמ !עמַאמ ןײמ ---

 !ײז סע
 ןעניז רעטרעװ יד ףיילג ,ּפָאק םעד ןעּבױהעגפיוא טָאה רּתסא

 יעּב רעריװ ךיז טָאה רעּבַא סערינָאמיס ,טדנעוװעג ריא וצ ןעװעג

 | :טרעֿפטנעעג טלַאק טָאה ןוא טשרעה

 .ײװ ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ּבילוצ ,ףוס ן'זיִּב םיוא ףימ רעה --

164 



 ,טנָאעג טַאהעג ןייש ריד ּבָאה ףיא יװ ,ןעשנעמ וצ יורטוצ גינ
 ,טנָאמרעד סָאװ-רָאנ ּבָאה ףיא סָאװ ,עּביל רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא
 ןעגעװ םימרּפ עגידרעטיײװ ןעּבעגרעּביא ריד לעװ ףיא רעדייא -זיא
 .עּב ריר ןופ ףיא גנַאלרַאפ ,רוח טשריפ םוצ ןעגנוהיצעּב עניימ
 ןעטעװ רַאפ ,רענעי עקַאט סע טסיּב וד זַא ,תויאר עמילרעפגייש
 ּוטסנָאק רעדָא ןעזײװעּב עבילטפיוש וטסָאה ,סױרַא ךיז טסיג ור
 | ?תודע ןעלעטשי

 ןענערפּפָא ,ןוא ףילריטַאנ ץנַאג ןעוװעג ןיא גנורעדָאּפ עגיזָאר יד
 םיור זיא רוח-ןּב ,טנָאקעג טינ רָאג ןעמ טָאה טיקטכערעג ריא
 יד טקיררעגּפינוצ טָאדה ,טײקטלעמוטוצ םיורג רַאפ ןערָאװעג
 םָאה סעדינַאמיס ,ןרעֿפטנע וצ סָאװ טכוזעג טסיזמוא ןוא טנעה

 | :ןעזָאלעגֿפָאנ טינ |
 לעטש  !ריד ךיא גָאז ,ןעזײװעּב עֿפילרעּפנײשעּב | ,ןעזיײװעּב ----

 !רעהַא רימ ײז ביג ,וצ רימ ײז
 ןימ ַאזַא ףיוא ,ןרעפטנע וצ סָאװ טסואװעג טינ טָאה רוח-ןּב

 עניזָאד יד ןעװ ,טציא טשרע ,טֿכירעג טינ ךיז רע טָאה גנורערָאֿפ
 ןעטשרע םוצ רֶע טָאה ,ןערָאװעג טלעטשעג םיא ןיא גנורעדָאֿפ
 רע סָאװ ,רָאי ײרד יד זַא ,טקַאּפ ןעכילקערש טעד ןעמונעּב לאמ
 .עּב עלַא טקעמענּפָא ןענָאה ,ערעלַאג רער ףיוא טֿכַארּברַאֿפ טָאה
 רעטסעוװש ןייז ןוא רעטומ ןייז טניז ,טיקכילנעזרעּפ ןייז ןופ ןעזײװ
 - סָאװ ,שנעמ:רעטומ ןייק ןעּבילּבעג טינ ןיא ,ןערנואװשרַאפ ןענייז
 ץנײז ןעפלעה טנָאקעג םיא ןעטלָאװ סָאװ ,ןעקניירעג םיא לָאז
 טלָאװ רע ןעוו ,ןײלַא םוירַא סוטניוװק וליֿפַא ?דניירפ עטוג עגיטציא
 יאװ ןוא יװ ,ןעלײצרעד רָאנ טנָאקעג טלָאװ ,ָאד ןעזעװעג דנוצַא
 ץֿפױא טּבױלנעג םיא טָאה רע זַא ןוא ,ןענופעג םיא טָאה רע
 רעשימיור רעשידלעה רעד רעּבָא ןןוז ַא סרוח זיא רע זַא ,טרָאװ
 :עג דלַאּב םע ןעלעװ רימ יװ ,סױמ ןעוועג ןיוש ןיא רערָאּפ-םי
 ןײז םריפשעג לָאמטֿפָא רעהירפ ןיש טָאה הרוהי ,ןערעװ רָאװ
 .גַאנ ןײז טימ טליֿפרעד רע טָאה רנוצַא טשרע רעּבָא ,טייקרנעלע
 רעצנַאנ רעד ןיא ןיא רע טמות"רַאפ ןוא דנעלע יװ ,המשנ רעצ
 -פָא ךיז רע טָאה טנעה עטקירדעגֿפױנוצ טימ ,לבלובמ יװ ,טלעו
 ,ןעגיושעג טָאה ןוא רעצ ןייז טקרעמעּב טָאה סערינָאמיס ,טרעקעג
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 ךיא --- ,ןעּבױהעגנָא ףילדנע הדוהי טָאה --- ,סעדינָאטיס --
 לעװ סָאד ןוא ,עטֿפישעג:סנעּבעל ןיימ ןעליײצרער רָאנ ריד ןָאק
 ,ןערעהוצסיוא ימ ןייז חירטמ ףיז טסעװ וד . רָאנ ּביױא ,ןָאט ףיא
 ,מרָאװ ןעמצעל ןַײד טימ ןעטרַאװּפָא ףיד ףיא טעּב ןַאד זיּב ןוא

 תיּבה.לעּב רעד דניצַא ,םערינָאמיס טגָאזעג טָאה --- ,דייר ---
 ,ןערעהסױא ןרעג ריד לעװ ףיא ןוא ,,דײר -- ,ענַאל רעד ןופ
 יד סע טסיּב וד ןַא ,טנעקײלעג םינ רָאנ ּכָאה ףיא זַא טרפּב
 ,טױרַא ףיז טסיג וד עכלעװ רַאפ ,ןָאזרעּפ

 טָאה רע ,עטכישעג ןייז ןעלײצרעד ןעמונעגנ דוח-ןג טָאה ןַאד
 . .םירַאװ רענעי טימ רעּבָא ,רעטרעװ עצרוק ןיא ןעּבעגעגרעּביא יז
 .רעּביא רער ןופ טֿפַארק יד רוּבידה:חוּכ םעד וצ טינ סָאװ ,טײק
 ,נעמָאמ םעד זיּב טנַאקעּב זנוא ןיא לרוג ןײז יװ ױזַא = .גנוגיײצ
 ןוֿפ טרעקעגמוא ךיז רָאטַאֿפמואירט םעד םירַא טימ טָאה רע ןעװ
 עטֿכישעג ןייז ןערעהסיוא רימ ןעלעװ ,םונעזימ ןייק םי ןעשיאײנע
 .,ןָא טנעמָאמ םער ןופ רָאנ

 .עּב ןימ טָאה --- ,טלײצרעד רוח:ןּב טָאה -- ,רפיק רעד --
 םיא טָאה רע ןיױרטוצ םיא וצ טַאהעגנ ןוא מאהעג ביל רעציש

 דנַאל.חרזמ ןופ םירחוס יד ,םירוּביּכ ײלרע'לּכ טימ ןעטָאשעגּפָא
 ןופ םיריבנ יד ןעשיווצ ןוא .הונתמ ערעײט טֿכַארּבעג םיא ןעּבָאה
 לארשי-ּכ ַא ןָאק ,ןָאנעּבױא םעד ןעמינרַאֿפ דלַאּב רע טָאה םיור
 ןײז ןופ טרָא םעד ןעסעגרַאּפ רע ןָאק ?הנומא ןייז ןעװ ןעסעגרַאֿפ
 ןופ דנַאל ענילײה םָאד ןיא טרָא רעניזָאד רעד ּבױא ,ןערָאּבעג
 ןעצעזעג יד טול ףימ טָאה ןַאמ רעלעדײא רעד ?תובָא ערעזנוא
 ךָאנ ןהעזעג ּבָאה ךיא ןוא ,ןוז ַא רַאּפ ןעּבייושעגוצ דנַאל ןַײז ןופ
 ָאה לָאטנײק ,טײקרַאּבקנַאד ןײמ םיא ןעזײװּוצסױרַא תוחוּכ עניימ
 רע ,ץסירַא-- ךיא יװ ,רעטָאּפ ןַײז םנלָאֿפעג םינ ױזַא ןיז ַא
 -נָא רימ טָאה ןוא ןעטנרעלעג ַא רַאֿפ טֿכַאמעג ןרעג ףימ טלָאװ
 ןיא ןעדליּבסױא ףימ ןעלָאז ײז ,רערעל עטסטמירעּב יד טומעג
 .ּבָאה ךיא ,ןערײר ןיש ןוֿפ המֿפח רעד ןיא ןוא עיֿפָאזָאליֿפ ,טסנוק
 טנָאקעג טינ ּבָאה ןוא דיא ַא ןעװעג ןיּב ךיא ןעד ןטגײנעגּמָא סע
 וא םי איבנ ענײז ןוֿפ טײקסיורג יד ,רַאה רעזנוא טָאג ןעסעגרַאֿפ
 פא ןיז ןײז המלש ןוא ףלמה רױוד ןיפ טָאטש עלופטכַארּפ יד
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 ,ןעגערֿפ רשפא טסליװ וד ,ָא ,הירומ ןופ גרַאּב םעד ןוא ןויצ:רה
 ןופ תובוט זיא'ס ערעסָאװ ןעמיונעגנָא ללכּבי ףיא ּכָאה סָאװרַאּפ
 ?רעסױא ;טַאהעג טלָאה םיא ףיא ּבָאה ,םנע טשרע ?רעמיור םעד

 העּטשה ןײז ףרוד ,ףליה ןײז טימ זַא ,טֿפָאהעג ךיא ּבָאה םעד
 סָאװ ,רוס םעד ןעקעלּפטנַא וצ ןעּבעגנייַא ךיז לָאמַא רימ ןָאק
 :ענ ויא'ם ,רעטסעווש ןֹוא רעטימ ןימ ןוֿפ לרוג םעֶד רעּביא טגיל
 תעל ריִד ףיא לעװ םעד ןעגעװ רָאנ ,ײּברעד ויטָאמ ַא ךָאנ ןעוו !

 ןעגיואועב ךימ טָאה וויטָאמ רעניזָאד רעד זַא ,ןעגָאז זיולּב התע
 וצ ןוא רעװעג ןעכױרּבעג ןוֿפ טסנוק רעד רַאֿפ ףיז ןעמענ וצ
 יסיס5ת וצ ךייש ןענײז סָאװ ,תומֿפח עלַא יד ןײגרעד ןעּבערטש
 .טכעפ יר ןיא ,ןעלושּפמַאק יד ןיא טעּברַאעג ּבָאה ףיא ,המחלב
 ןיא יװ רעגינײװ םינ ףיז טּביאעג ןוא ןעקריצ יד ןיא ןוא ןעליש
 יָאנ ַא טֿכַאמעג ףיז ךיא ּבָאה טרָאד םומעמוא ,סרעגַאל-דלעּפ יד
 ןרעטלע ענײמ ןיפ ןעמָאנ רעד ןעװעג טינ ןיא רע רעּבָא ,ןעמ
 טנעו יד ףייא ךס ַא ןענניה ײז) טגנַאלרעד רימ טָאה'מ סָאװ ץנערק יד
 ןופ ןוז ַא םלַא טגנַאלרער רימ ןעמ טָאה (םונעזימ ןיא עליו רעד ןופ
 ,רעמיור יד טנַאקעּב ךיא ןיִּב רעכלעזַא םלַא רָאנ ,ריוומואוד םעד סוירָא
 רַאֿפ ריס ַא ןע וועג יא סָאװ ,ליצ ןיימ ןעניז ןוֿפ גירנעזָאלסױרַא טינ
 .נַא ןיא ָאד ןימשוציצ ידּכ ,םיור ןיֿפ קעװַא ףיא ןיִּב ,טלעװ רער
 רע םָאװ ,גצדלעֿפ םעד ןיא סויצנעסקַאמ לוסנָאק םוצ עיֿכָאיט
 וצ טסנוק רעד ןיא רעטסײמ ַא ,רעטרַאּפ יד ןענעק רָאֿפ טמעג
 ןעּברעװרעד דניצַא ףיא ליװ ,רעװעג ןימ ןעדעי טימ ךיז ןעצונעב
 ץרעסערג ןעריפ וצ ידּכ גיטײנ זיא טָאװ ,המֿכח ערעֿכעה ענעי
 ןעמונעגוצ ךימ טָאה ליטנָאק רעד ,דלעֿפטֿכַאלש םעד ףיוא תונהמ
 ףיל רעזנוא תעשּב ,ןעטֿפענ ,םיבריקמ עניױז ןופ לָאצ רעד ןיא
 ןײרַא ריא םימ ףײלגוצ ןענייז ,סעטנָארָא ןיא . ןערָאפעננײרַא ןיא
 עלעג טלעטשעגסױרַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעֿפיש ערערגַא יײװצ ףײט ןיא
 טָאה סָאװ ,לארשי ינּכ וניחאמ ,ןערישזַאסַאּפ יד ןוֿפ רענייא .,ןעגַאלֿפ
 זַא ,טרעלקרעד ןנוא טָאה ,רעפיק ןיא ףיש רעד ףיוא טצעזעג ךיז
 יָאיטנַא יא רחיס ןעטשרע םעד ,ןסערינָאמיס ןערעהעג ןעפיש יד
 .רעדנואו ןייז ןופ ,לרוג ןייז ןוֿפ טלײצרעד ףיוא זנוא טָאה רע ןעיֿפ
 .ןענַאװַאדַאק ןוא ןעטָאלּפ ענייז ןוֿפ ,לערנַאה ןיא החלצה רעכיל
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 ײרעד ןייז ןיא ןיִּב ךיא ןַא ,ןײז וצ דשיח וליֿפַא גידנעּבײהנָא טינ

 ,עגירעּביא עלַא יװ רעמ ףרע רעד טינ טריסערעטניארַאּפ גנולײצ

 לָאטַא ןיא ןוא ךיא ַא זיא טערינָאמיס זַא ,ןעּבענעגוצ רע טָאה

 .תוירזכא יד טנָאמרער ףיוא טָאה רע גטכענק ַא םרוח טשריֿפ ןעוװעג

 | ,ןוֿפרער הּביס יד ןּוא ץסיטַארג ןופ

 ןעגיוּבעגנָא סערינָאמיס טָאה שינערע?ווצנָא רעגיזָאד רעד ײּב

 - סנעטַאט םוצ םינּפ ריא טעילימעגוצ טָאה רתסא ןוא .ּפָאק םעד

 ןוא גנונערפיוא ןייז ןעטלַאהעּב םיא גידנעֿפלעה יװ ףײלג ,לעסקַא

 וצ עיטַאּפמיס עֿפיט ענעגײא ריא גידנעגרָאּברַאפ ףיוא ןײלנוצ

 ןעּבײהעגֿפױא רלַאּב טָאה רענעי רעּבָא ,םירוסי-לעּב ןעטלַא םעד |

 ;טגָאזעג םיטש רערָאלק ַא טימ זיא ןעגיוא יד
 ,רעטײװ ליצרעד ,רעה ךיא --
 יעגנָא רעריװ רוח-ןּב טָאה -- ,סערינָאמיס רעלעדײא = ,ָאי --

 ָאד יד ןיא המשנ עצנַאג ןייז ,ףיז טֿכַאד ,גידנעגײלנײרַא ,ןעּבױה

 רעד ןענורוצ טינ ץלַא ךָאנ זיא'ס זַא ,העז ךיא --- ,רעטרעװ עגיז

 !רימ וצ יורמוצמוא ןײד ןוֿפ ןעטָאש
 יר ןעּבילּבעג ןעניז רָאמרַאמ יװ טלַאק ןוא ךילנעוװעּבמוא

 .ןעגיושעג ליטש טָאה רֶע ,רחוס ןעטְלַא ם'ניֿפ ןעכירטש-סטֿפזעג

 ןופ טײקרעװש עצנַאג יר ףיא העז רָאלק רעגינַײװ טינ ןוא --

 ךיא -- ,טרערעג רעטײװ ןַאמ  רעגנוי רעד טָאה --- ,ענַאל ןיימ

 'ףיז ףרַאד ךיא ,ןעגנוהיצעּב עשימיור ענײמ עלַא ןעזײװרעד ןָאק

 טַאנעל םיײּב טסַאג וצ דנוצַא זיא סָאװ ,לוסנָאק .םוצ ןערנעװ רָאנ

 טסננַאלרַאּפ וד סָאװ ,ןעזײװעּב יד רעּבָא ,טָאטש רעניזָאד רעד ןוג

 זַא ,ןעזײװרעד טינ ןָאק ףיא ,ןעלעטשוצ טינ ךיא ןָאק  ,רימ ןוֿפ

 .לעה טנָאקעג רימ ןעטלָאװ סָאװ ,יד ,ןיזַא סנעטַאט ןיימ ןיִּב ףיא

 האװ םײװ טָאנ רעדָא םיוט רעדָא ןענייז ,םעד ןיא

 'וצ רּתסא זיא ָאד ,טנעה יד ןיא םייּפ ןײז ןעטלַאהעּב טָאה רע

 רעבעּג םער טגנַאלרעד לָאמַא ךָאנ םיא טָאה ,ןעגנַאגענוצ םיא

 ,ןעכוזרַאפ וצ טגָאזענּפָא טָאהעג רעהירפ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןײװ

 ;טגָאזעג טָאה ןוא
 רימ סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןערָאװעג גיטרַאֿפ זיא ןיײװ רעד ---

 | !ףיד טעּב ףיא ,קנירט ,ּביל סײה ױזַא ןעּבָאה עלַא
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 *רעד טָאה יז ןעװ ,ס'הקבר יװ ױזַא טּפנַאז ןעװעג זיא לוק ריא
 .ןענורּב םייּב רזעילא ןעניטשרָאד םעד רעסַאװ ריא טימ טקיװק
 יונעג הרוהי טָאה ,ןעניוא עריא ףיוא ןעצנַאלנ ןערערט ןהעזרעד

 ;טנָאועג ןוא רעֿפעּב םער ןעמ
 ּגטײקסטוג לופ ןיא ץרַאה ןײד !סערינָאמיס ןופ רעטֿפָאמ ---

 יטסלײמ ןעדמערֿפ םעד וליפַא ןַא ,גיצרַאהמירַאּב ױזַא טסיּב וד

 ןעשנעּב ףיר לָאז תיבא ערעונוא ןוֿפ רַאה רער ,ןייֵא טימרער
 !ריד קנַאר ףיא !רַאּפרעד

 ,רחוס םעד וצ טרנעװעג רעדיװ ףיז רע טָאה ךָאנרעד
 ?ילקריװ ןיּב ףיא זַא ,ןעזײװרעד טינ ריד ןָאק ךיא יװ ױזַא --

 ּבָאה ךיא סָאװ ,ענַארֿפ יד קירוצ ףיא םענ ,ןוז ַא סנעטָאט ןײמ

 ףיז לעװ ןוא ,סערינָאמיס ,קעװַא דויד ןוֿפ ײג ףיא ,טלעטשעג ריד

 ךיא :ןעגָאז ףָאנ ריד ךיא ליװ סנײא רָאנ ;ןײז חירטמ טינ רעמ

 רעד ֹוצ קירוצ ףיד ןערעקוצמוא ידּכ ,ריד וצ ןעמיקעג םינ ןיִּב

 ריד ןיפ ןעגנַאלרַאֿפ ידּכ טינ ףיוא ןוא ,טֿפענק ַא ןופ הגררמ

 ריר ףיא טלָאװ לַאֿפ ןערעי ןיא ,תורישע ןייד רעּביא ןוּבשחו-ןיד ַא

 *רעד טסָאה וד סָאװ ,ץלַא ;דנוצַא ריד וצ גָאז ףיא סָאװ ,טגָאזעג

 ץינרַאֿפ ,ריד וצ טרעהעג ,טנַאלַאמ ןוא םײלּפ ןייר ףרוד ןעּברָאװ

 רעד רערײא ,םעד ןיא טינ ףיז גיטיינ ףיא | ,מיהרעטנוזענ סע
 טוָאלעגקעװַא ךיז טָאה ,רעטָאּפ רעטײװצ ןײמ ,סוטניוװק רעלעריײא
 רע טָאה ,עטצעל יד םיא רַאּפ ןעװעג ןיא סָאװ ,העיסנ רעד ןיא

 יה ףײר דנוצַא ןיִּב ףיא ןוא ,ןעגעמרַאּפ ץנַאנ ןייז טגָאזעגּפָא רימ

 ,רימ ןָא ןענָאמרעד לָאמַא ףױז טסעװ רעּבָא רעמָאמ ,טשריֿפ ַא

 יד ןעװעג זיא סָאװ ,עגַארּפ רעד ןָא ןענָאמרעד ךיוא ףיז וטסלָאז

 הוהי ײּב סע רעװש יא -- ריד וצ ןעמוק ןײמ ןופ הּביס-טֿפױה
 ןטָאג ןײמ ףיוא זיא רעֿפלעװ ,טָאג ןייד ײּב ,םיאיבנ ענײז  ןוא

 ןוא רעטומ ןײמ ןעגעװ ןעגָאז רימ וטסנָאק סָאװ ,וטסיײװ סםָאװ

 גירנעהילּב ןוא ןיײש ױזַא טציא טלָאװ יז ?רעטסעװש ןײמ ן'הצרית

 ןײד ןופ תחנ רער ןוא רײרפ יד ,ָאד טֶא רעטכָאט ןייד יװ ןייז

 רימ וטסנָאק סָאװ ,גָאְז ָא ,ןײלַא ןעּבעל ןײד טינ בוא ,ןעּבעל
 | ?ײז ןעגעװ ןעּבעגרעּביא

 ריא רעּבָא ,ןעקַאּב ם'רהסא רעּביא ןענורעג ןעּבָאה ןערערט
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 רע טָאה םישש רעטסעפ ַא טיט ,טרַאה ןעּבילּכעג ןיא רעטָאּפ-
 | :טרעֿפטנעעג

 םעד טנָאקעג ּבָאה ףיא ןַא ,טגָאזעג ןיוש ריד ּבָאה ףיא ---
 ןעגעװ לָאמַא טרעהעג ןיוש ּבָאה ךיא ,ךיז טכַאד רימ ,רוח טשריֿפ
 ןָאמרעד ךיא ,עילימַאֿפ ןיז ןעֿפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד
 רימ יײּב טָאה השעמ ירד סָאװ ;ןרָאצ ןוא רעצ םעד ךיוא ףיז
 עסיױרג עכלעזַא טפַאשרַאפ טָאה סָאװ ,רעד .ןעֿפורעגסױרַא
 סָאװ ,רענעגײא רער ןיא ,דנײרפ ןײמ ןופ הנמלא רעד תורצ
 ןוא רעטײװ ךָאנ ײג ףיא ,טיֿפדורעג ךימ ףוא רעטעּפש טָאה
 ןעגעװ ןעֹװעג שרודו רקוח ךילדנירג ּכָאה ףיא זַא ,ריד רעלקרער
 ןעגעװ ןָאק ךיא --- רעּבָא ,עילימַאּפ רעניזָאד רעד ןופ לרוג םעד
 ,ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ ןענײז ײז ,ןעגָאז טינ טשינרָאג ריד -ײז

 יב ןעסירענסױרַא ףיז טָאה ץֿכערק רעֿפילצרעטש רעֿפיט ַא
 ראה ,ן'רוח.ןּב

 טימ טגָאזעג רע טָאה -- { גנינעֿפָאה ַא ךָאנ ןענורוצ זיא טָא --|
 ףיא --- ,רעצ ןיז ןעשרעהעּב וצ גידנעהימעּכ ךיז טסיזמוא ,ץפיז ַא
 -  .ףיט ײז ,ףיד טעּב ךיא .ןעגנונעפָאה עטרַאנעגּפָא וצ טנײװעג ןיִּב
 .רענעטעּבעגמוא ריד וצ ןעסידעגנײרַא ךיז ּכָאה ףיא סָאװ ,לחומ
 םע ּבינרַאֿפ ָאט ,סָארדרַאפ טּפַאשרַאֿפ ריד ףיא ּכָאה רעמָאט ,טייה
 ןיא ןעבילּעג ןיא רימ ײּב ןוא ,רעמוק ןַײמ ןופ ןעמָאנ ןיא רימ
 | ! טנוזעג טײז ! המקנ :ךָאנ םנייא רָאנ ןעּבעל

 ןוא טיירדעגסיוא לָאמ ַא ךָאנ ףז רע טָאה גנַאהרָאּפ-ריט םייּב
 ; טגָאזעג טושּפ

 | י ! ןעריב ךייַא קנַאד היא ---

 .עג רחוס רעד טָאה -- ! ןײז ריד טימ לָאז דירּפ ןוא .םולש ---
 ,טרעּפטנע

 יד / בילוצ ןעגנײרּבסױרַא טנָאקענ ט םינ טרָאװ ןייק טָאה + רתסא
 ,טקיטשעג יז ןעּבָאה סָאװ ,ןערערש-

 ,רײשּפָא ןעמונעג ײז ןוֿפ רוח-ןּב טָאה ױזַא
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 טומאמײעצשיעו

" 

 גאלראפ רע נליוו

 2 ןי ק צ ע ל ק .א ,ּב ןפ

| 
 .23 סאג ןפעטס ןיילק ענליוו

 ,מימאק-םגנודליּב ןלארטנעצ ןופ גנוקריווטימ רעד ייַּב
 עגאלפיוא עטייווצ יד קורד ןופ םיורא זיא ,עמיק ראפ

 ךוּבנרעק םעד ןופ

 לט רע 2 ?לטפישלעג עשידיי יד ,,

 ,יתרפ א ,חו וופ (ינש-תיּב ןּופ טײצ יד)

 :טימ רעד ייּב .וועיק ןיא סיורא זיא עגאלפיוא עטשרע יד
 'דנאּבראפ-ררערעל ןשיטארקאמעד ןשידיי ןופ גנוקריוו

 ךיו טקורד סע
 לײמ רעט:1 "שטכישעג עשידיי יד;

 ,יהרפא ,ה ןופ

 0,95 קוד ד ןופ םיורא זיא ' ם 51

 ראפ רעדיל ןופ ךוּבלמאז א // :
 .ןעמייהרעדניק ןוא ןלוש |צ ֿמ ן 3 //

 .גינירג,, יד ןופ ןעמונעגסיורא ןעגייז רעדיל יד
 1915 ןוא 1914 גנעג 'ךאלעטײּב עק

 ןעניישרע םעוו ןכיגניא

 עיצקאדער רעד רעטנא זקלטַאקאטסערכא ||

 א
 ,ונתסאנסאטנשטטאגטססאטסידקגעקלאא

 ,קרעוו סע' רפ ל י ןֹופ טל ?עטש עגנעמאזוצ == היי





 קורד ןופ סױרַא טייג סע
 ןעניישרע ךאלצריק עוו ןוא

 עשידיי יד,
 "עטכישעג

 ךוּבנרעל פ

 .יתרפא .ח ןופ |

 :לייט רעטשרע

 ."הפוקּת עשילּביּב יד,

 לדוד -- טעּברַאַאּב - ?ם'י ר צ מ,

 .רעד ןיא ןעלטפאק "ןאעקַא רעטגיזאּב רעד;

 ,לדוד טעּברַאַאּב .-- (דנַאלָאה ןופ עטכישעג

 קו פוקס
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 יא
 ,םעלָאוא םיאול

 בור ןוא םבילשורי
 ןַאמָאר רעשירָאטסיה

 ,נשיתיּב ןופ טיײצ רעד סיוא

 יןעוייר .{ ןופ טשידייראפ

 .רעכיּב יירד ןיא

 ,ךוּב טעטייווצ

 .1921--א"פרת ,ענליוו

 ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאדרַאֿפ רענליוו



 . ןטָאברַאפ קורדכָאנ

 .12 סָאג ןפעטס ןיילק ,ענליוו ,ןיקצעלק ,א ,ב ןופ ?גַאלדַאפ רענליוו יירעקורד



 .ריפ לעטיּפאק -

 .רּתסא ןוא  סעדינאמיס

 יװ סעּפע .סערינָאמיס טָאה ,ןעגנַאגענקעװַא ןיא רוח-ןּב רָאנ יװ
 טקערעּב ךז ןעּבָאה ןעקַאּב עניז ,טּפַאֿפעגפױא יז ףָאלש ןופ
 ןעװעג רעהַא זיּב ןענייז סָאװ ,ןעגיוא יד ,טײקטלעטױרעג ַא טימ
 ןעלַארטש וצ ןעּביהעגנָא ןעּבָאה ,טלַאק ױזַא ,גיר'הרוחש-הרמ ױזַא
 : ןעפורעגסיוא ךילײרֿפ טָאה רע ןוא

 ! רעכיג ,,,גנולק ַא וט ,רּתסא ---
 .עלנ ןיא ןָאטעג גנולק ַא טָאה ןוא שיט םוצ ןעֿפָאלעגוצ זיא יז

 ןענַאטשעג ףיורער זיא םָאװ ,לעק
 טָאה'ס ,טקורעגרעדנַאנוֿפ יז טָאה םרעמלַא:טנַאװ יד ןופ רענייא

 :ענ קֹוּב ַא ףיז ןוא ןײרַא זיא שנעמ ַא ןוא ,ריט ַא טקעלּפטנַא ךיז
 ,רחוס םוצ ןָאט

 :לעּב רער טָאה -- ,רימ וצ רעטנעהענ ,ךולמ ,רעהַא םוק --
 סָאװ ,תוחילש ַא ריד רַאפ ּבָאה ףיא --- ,רַאה השעמ טגָאזעג תיבה
 טימ םיוא ךימ רעה ,ןפוא ןעטסעּב ן'פיוא ןערעװ טריפעגכרוד זומ
 רעננוי ַא וצ רענַאל םוצ ּפָארַא טציא טרעדינ ּפערט יד ןופ  ּפָאק
 ןופ רעגײטש םער ךָאנ ןָאשעגנָא ,רעקנַאלש ַא ןוא רעֿכױה ַא ,ןאמ
 עלַא ,ןעטָאש ןייז יװ ױזַא ,טירט.סיֿפ ךָאנ םיא ײנ ,לארשי-ןּב א
 רע סָאװ ,ףיוא ףיז טלַאה רֶע ואװ ,תועידי יצ רימ לעטש טנעװָא
 ריד ףיז טיג רעמָאט ,אשמו:עגמ ַא טָאה רע ןעמעװ טימ ןּוא טוט
 סע רימ ֹוטסלָאז ,ערערנַא טימ רַײר ענייז ןערעהוצרעטנוא ןייא
 ּוד סָאװ ,גנידצלַא רימ ;גיײלרעד ,טרָאװ ןיא טרָאװ ןעּבענרעּביא
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 ןַײז ,תינּכ ענייז ,ןעטײהנײװעג ענײז ןעגעװ ןערעװ רָאװעג טסעװ
 סֿפילטיא ףיוא גנוטכַא ביג ,טײהנעגנַאגרַאפ ןַײז ,רעגייטש-סנעּבעל
 א רעביג עשו ײג { ריד נָאז ףיא סָאװ ,טסײטשרַאֿפ ,עלעציּפ
 ומסלָאז ,טָאטש יד ןעזָאלרַאּפ טעװ רע ּבױא ! ךולמ ,טרַאװ ,טרַאװ
 .ײמ זיא רע --- ףולמ ,סענרַאפ טינ ךַאז ןייא ןוא .,ןעגלָאּפכָאנ .םיא
 וטסגעמ ,ןערײר וצ ןָא ריד טימ רע טּבײה רעמָאט ! דניירפ ַא רענ
 רעּבָא ,ןעניז ץֿפױא ןעגיל ךיז טעוֶו ריד רָאנ סָאװ ,ןעליײצרעד - םיא
 ײּב טסיּב וד זַא ,ןעגָאז טינ טרָאװ ןײק םיא וטסלָאז ןפוא םישַּב
 - 4 רעֿפיג ,רעֿכיג עשו ײג ! טרָאװ ןייא ןײק ,טסניר ףיוא רימ

 .םױרַא ןיא ןוא ןָאטעג קוּב ַא רעדיװ ףיז טָאה שנעמ רעד
 ,ןעגנַאגעג

 ךיז טָאה ןוא טנעה יד ןעּבײר וצ ןעּבױהעגנָא טָאה םערינָאמיס
 ,טכַאלוצ גנולצולּפ

 רע טָאה --- ? רעטֿכָאט ןיימ ,טנײה זיא גָאט ַא רַאֿפ סָאװ --
 ?רימ ןעּבָאה גָאט ַא רַאפ סָאװ --- ,לוק ןעכיליירפ ַא טימ טגערפעג
 ?קילנ ַא זיא סע ןעד ,ןורּביז ןיא טיא ןעטלַאהעּב וצ ךיז טסולנ רימ
 רָאנ ּביג ,םיא ךָאנ ןעמוק ןעלעװ ערעֿפילקילג ךָאנ ןוא ,גָאט רעכיל
 ! דניק ןײמ ,לעֿכײמש ַא וט ,רימ סע גָאז ןואָװ ,רּתסא ,חול ןיא קוק ַא

 ןוא ףילריטַאנמוא ןעזיועגסיױא ןרּתסא טָאה טיײקכילײרפ ןַיז

 ; זֹֿפֶא ףךױז נירעױרט יז טָאה ,ןעּבײרשרַאֿפ יז גידנעלעװ יװ סעּפע
 0 | | ; ןעפורעג

 .רַאפ זיא םע ןעװ לעװ ףיא בוא ,רעמָאפ ,ןייז רימ לָאז ייוו ---
 | גָאט ןעניזָאר םעד ןעסעג

 .עג יא ּפָאק רער ןוא ןעזָא לענּפָארַא ףײלג ךיז טָאה טנַאה ןַיז
 ,טסורּב רעד ףיוא ןעלַאֿפ

 טינ ,טגָאזעג רֶע טָאה --- ! רעטכָאט ןיימ ,תמא רהעז ,תמא ---

 .רעפ ןיא גָאמ רעטסניצנַאװצ רעד זיא'ס .ןעגיוא יד גידנעּביײהפיוא
 ןיא ,עמַאמ ןײד ,לחר ןײמ זַא ,רָאי ףניֿפ זיא טנייה ,שדוח ןעט
 םײה ַא טֿפַארּבעג ךימ ןעּבָאה ײז ,ןעּברָאטשעג ןוא ןעלַאּפעגרערינַא
 ףימ טסהעז וד יװ ױזַא טָא ,רערילג ענעֿכָארּבוצ טימ ,ןעטיקיזמ וצ ַא
 רעצ רַאֿפ ענעגנַאגעגסױא ַא טסיוװרעד יז ןעּבָאה רימ ןוא ,דנוצַא
 } ןעּבעל ןיימ ןוֿפ לַאװק רערעטיול רעד ןעװעג זיא יז ,קערש ןוא
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 רעט'מעשעּב רער יװ ,ןעּבױרטנַײװ עסיז יװ רימ רַאֿפ ןעוװעג זיא יז
 ןעלָאט יר ןיא םעטסוק:םימשּב עגירעקעמש:ליואוו יד יװ ,גינָאה
 ןעטסיװ ַא ןיא הרובק וצ טֿכַארּבעג ײ ןעּבָאה רימ ,ידג-ןיע ןופ
 יז טהור טרָאד ,ולעפ:גרַאּב ַא ןיא רֹבֶק ריא טקַאהעגסױא ,טרָא

 .יא רימ טָאה יז רעּבָא ,לובג ריא ןיא טינ טניל רענײק .,ןײלַא

 ןוֿפ ףשוח םעד ןיא רימ ןעטֿכײל וצ ,ןיש םעגיילק ַא ןעזָאלעגרעּב
 רע ןַא ,ױזַא ןעסקַאװעגסױא זיא ןייש רעגיזָאד רעד ןוא ,רעצ ןיימ
 טָאה רע --- ,ןענרָאמהירֿפ ןיא ןוז יד יװ טקנוּפ טציא טלַארטש
 ---,פָאק םרעטֿכָאט רעד ףיוא טנַאה ןייז טגײלעגפױרַא טּפַאשּביל טימ
 ןימ רּתסא ןיא סָאװ ,רַאּפרעד ריד קנַאד ךיא ,טָאג רעגיטֿכַאמלַא
 ! לחר ענערָאלרַאפ יד רימ רַאּפ טּבעלעגּפָא רעריװ טָאה דניק

 ןופ ןעֿפָארטעג יװ ןיא ּפָאק םעד ןעּבױהענֿפױא טָאה רע
 ; ןָאמעג גערפ ַא רע טָאה ,קנַארעג ןעבילצולּפ ַא

 ?תמא טינ ,ןעסיורד ןיא גיטֿפיל טכער ןיוש ךָאד זיא טציא ---
 ,ןײרַא זיא ןַאמ רעגנוי רעד תעשּב ,גיטכיל ןעװעג ןיוש זיא'ס ---
 .רָאג ןיימ ןיא ןטריֿפסױרַא ךימ ןוא ףלמיבַא ןעמוק זָאל ָאט --

 ןיימ ,ןעטרָאד ,ןעפיש יד ןוא ךײמ םעד ןהעז ליװ ףיא ,ןײרַא ןעט
 םימ ױזַא ןיא המשנ ןײמ סָאװרַאֿפ ,ןענָאז ריד ליא לעװ ,רּתסא
 רײרפ רַאפ ױזַא טצנַאט ץרַאה ןײמ סָאװרַאֿפ ןוא טלופרעּביא חחמש
 ,ךעלגרעּב ענירג יד ףיוא דניא רעגנוי א יװ ךיילג

 ןוא ,רענירעּב ַא ןעויועג ךיז טָאה לעקעלג ןופ גנולק ַא ףיוא |
 / ןיא םָאװ ,לוטש םעד ןעלקײקסױרַא ןעסיײהעג םיא טָאה רחסא
 ,זייה ןעטשרעטנוא ם'נוֿפ ךַאד .ןֿפיױא וצפױרַא ,ףעלדער ףיוא ןעוועג
 .רָאז ןעשיװצ ,ןעטרָאנ ןייז ןעּפורעננָא סע טָאה סעדינָאמיס טָאװ
 סעטמיק-ןעזיור עגידנעהילּב ןוא ןעטײּב:ןעמולּכ עטיהענּפָא גירוועג

 .עג טָאה רע ואװ ,טרָא ַא וצ ןעריפ טזָאלעג ךיז םעדינָאמיס טָאה
 עק לעזניא ץפיוא ץַאלַאּפ ם'נופ רעכער יד ןעניױא יד רַאפ םָאה
 ןוא גערּב רערנַא ץפיוא טריפעג טָאה סָאװ ,קירּב יד ,רעּביאנעג
 ףױא טגיװעג ףיז ןעּכָאה סָאװ ,ןעפיש עסַאמ רער טימ ףיט םעד
 רער ןופ ןעלַארטש יד ןיא רעסַאװ ןעטרעדורעגֿפװא טֿפײל םעד
 רעניד םעד טוָאלעגּפָא םערינָאמיס טָאה ָאר ,ןוז רעגידנעגרָאמהירּפ
 ,ץ'רתסא טימ ןײלַא ןעּבילּבעג ןוא
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 ןעיירשעג יד ןוא שער רעד ,ןרעמַאה סָאד ןֹוא ײרעּפַאלק יד
 סָאד יװ ,טרַאעג גיניײװ ײזַא טקנופ םיא ןעּכָאה רעטעּברַא יד ןופ
 ן'רעּביא םיא עמַאס טעמּכ ,טירמ-טופ ריעיש ַא ןהֶא יד ןופ שיורעג
 ,טנײװעגוצ ױזַא טקנוּפ םעלַא םערוצ ןעװעג זיא רעוא ןייז ,ּפָאק
 ,םיא רַאֿפ טציא שקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,דליּב םוצ גיוא ןַײז יו
 ליפיװ ףױא ,ליפזַא ףױא רָאנ טקרעמעּב ץלַא סָאד טָאה רע
 - ,ועגלָאֿפרע ןוא םיחװר עגישפניק ענַײז רַאֿפ גיטֿפיװ ןעװעג זיא סָאד

 טימ טָאה ,לוטש ןופ לעטנעה ץֿפױא טצעזעגוצ ךיז טָאה רּתסא
 .נָא לָאז רע ,טרַאװעג ןוא טנַאה םרעטָאֿפ םעד םעלגעג טפַאשּביל
 .ןעליװ רעניטֿכעמ ַא טימ רע טָאה ףילדנע ,ןעדײר וצ ןעכײה
 ןעּבײהעגנָא טָאה ןוא גניגערפיוא ןַײז ןעװעג רבוג = גנוגנײרטשנָא
 | ;םיטש רעניהור רעֿכילנײװעג ןייז טימ

 טקוקעג ךיא ּכָאה ,טדערעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד תעשּכ --
 ,דצ ןייז ףיוא ןעוועג טסיּב וד ,ךיז טכַאד רימ ןוא ריד ףיוא

 !טרעפמנעעג יז טָאה ןעגיוא עטוָאלענּפָארַא טימ
 ,טּבױלגעג םיא ּכָאה ףיא יצ ,ןענערפ וצ טסנײמ וד כיױא .--
 . ןיא הנומא טַאהעג ּבָאה ףיא ,עי זַא ,ריד ךיא גָאז ,רעטָאֿפ
 | ,רײר ענײז

 ןוז רענעלַאֿפרַאפ רעד סע טסײה רע זיא ןעגיוא ענַײד ןיא --
 7 ?רוח טשריֿפ ןופ

 .סױרַא גידנעלקנייװק יז טָאה ---,,,רע םינ סָאד זיא רעמָאט --
 ,טרערעג

 | ;רחסא ,סָאװ ןיא ,רע טינ סע זיא רעמָאט --
 ןיּב ,רעטומ ןיימ ךיז וצ ןעפורעג טָאה רַאה רעד טָאג טניז --

 ךיא בָאה ,ריד טימ גירנעײז ,רעטָאּפ ,ןירענידעּב ןיד ןעװעג ףיא
 טימ ךיז טסײגעּב וד לֿכש טימ ןוא גולק יװ ,ןהעזעג ןוא טרעהעג
 ,תונװּכ ענײר טימ ןעמוק ײז ןעוװ ייס ,דַארג ןעדעי ןוֿפ ןעשנעמ
 רעד ויא רעמָאט זַא ,גָאז ךיא ןוא ,עניירמוא טימ ןעוו --- ײס
 ףיז םיג רע ןעֿכלעװ רַאפ ,טשריפ רעד טינ עקַאט ןַאמרעגנוי
 ,לָאמ עטשרע סָאד ןהעזעג טנײה ןעגיוא ענימ ןעּבָאה ןַאד ,םיוא
 ,לָאר ריא ןעליּפש גיצנוק יױזַא לָאז טײקשלַאֿפ זַא

 ,ףעטֿפָאט ןײמ ,תוניאג ט'ֿכלמה המלש שימ רעש יא ---
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 ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןײד זַא ,וטסּבױלג ,טסנרע ןענַײז דיר עגײר
 ?טכענק 8 סרעטָאֿפ ןַיז

 סעפע יװ טנָאמרעד סע ןײלַא טָאה רע יז טֿפַאד רימ --
 ,ערערדנַא ןופ טרעהעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,ךָאז ַא

 יד -עּביא טעזרנָאלּבעג ןעקילּב סעסערינָאמיס ןעּכָאה עליו ַא
 ,ײז ןופ טייװ ןעוועגנ ןענייז ןעקנַאדעג ענייז רעּבָא ,ךיימ ץפױא ןעפיש

 טשנעּבעג ,רתסא ןײמ ,רניק ךילײרג ַא טסיּב וד ,עי ,עי --
 עכלעזַא ןיא ןיוש וטסיּב ףיוא ,קלָאפ רעזנוא ןוֿפ לֿכש םעד טימ
 .יא ,רימ טכַאד ,טסעװ וד זַא ,קרַאטש ליֿפױזַא ףיוא ןוא ןערָאי

 ,וצ עשז:רעה ,עטֿפישעג עגירעיורט ןיימ ןערעהוצסיוא ןייז דנַאמש
 ןוא רעטומ ןייד ןופ ,ןײלַא רימ ןופ .ןעלייצרער ריד לעװ ךיא יא
 ײז ןופ טסּבײה וד סָאװ ,ןעכַאז ענעגנַאגרַאֿפ ערעדנַא ךס ַא ןיֿפ
 .עג טינ יז ןעגעװ וליּפַא ריד ךיז טָאה'ס ןוא ןעסיוו וצ ןָא טשינ
 טינ סע ןעּבָאה םייוניע סרעמיור םעד וליֿפַא סָאװ ,ןעֿכַאז ,ט'מולח
 טָאה סָאװ  ,גנונעּפָאה רעד ּבילוצ ,ןעסײרסױרַא רימ יב טנָאקעג
 :עג דניצַא ויּב ּבָאה ףיא עבלעװ ,ןעזָאלרַאֿפ טינ לָאמנײק  ףימ
 טָאג וצ ןעועק הףיז לָאז המשנ ןיײד ידּכ ,ריד ןוֿפ הקיחשּב ןעמלַאה
 א ןוז רעד וצ םולּב יד יװ

 רעד ףױא םוניה ןיפ לָאט ןיא ןערָאװעג ןערָאּבעג ןיִּב ךיא ,.
 ,טֿפענק ןעװעג ןענייז ןרעטלע ענײמ ,ןויצ.רה ןופ מיז רעגיר'מורד
 :טרעּבלײא ,רעמײּבנעגײֿפ יר םורַ ןײגמורַא טּפרַאדעג ןעּכָאה סָאװ
 טײװ טינ רערעס עֿכילגיניק יד ןיא ןעקָאטשנַײװ ןוא / ןעגנוצנַאלֿפ
 ןיא ןעפלָאהעגוצ ײז ףיא ּבָאה זײװלעגניא .ןוא ,חוליש ךייט ם'נוֿפ
 ךָאנ ןיא סָאװ ,רוח טשריֿפ םוצ טפױקרַאֿפ ,ףימ ןעּבָאה יז ,טעד

 רערעס יד ןוֿפ ,םילשורי ןיא ןַאמ רעטסכײר רעד ןעװעג ץסודריה
 הירדנסּכלַא ןיא טרענַאל,הרוחס ענײז ןיא טקישעגקעװַא ךימ רע טָאה
 טנידעג םיא ּבָאה ףיא ,ןעסקַאװעגסױא ןיִּב ףיא ואו  ,םירצמ.לש
 .עג השמ:תרית יּפילע ףיא ןיִּב רָאי ןעטעּבױז ןיא ,רָאי סקעוז
 | ,ײרֿפ ןערָאװ

 ,טנעה יד םימ ןָאטעג שטַאּפ ַא ךיליירפ טָאה רתסא
 ,טֿפענק ןייק סרעטָאֿפ ןייז טינ עקַאט ךָאד וטסיּכ ,ָא --
 ,רעּביא טינ ךימ גָאלש ןוא ,רעטֿכָאט ןיימ ,רלודעג ּבָאה --
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 רעװעג לגר.הלוע יא בָאה ,ןעננַאגענסױא זיא טיײצ-טסניד ןימ זַא
 .ענפיוא ךימ טָאה רַאה רענעזעװעג ןײמ ,חספ ףיוא םילשורי ןייק
 ביל םיא ףיא ּכָאה טלָאמעד ןיוש ,זיוה ןייז ןיא טסַאג םלַא ןעמונ
 ריז .ןיא ןעזָאלרעּביא ףימ לָאז רע ,םיא ןעטעּבעג ןוא טָאהעג
 ךָאנ טשנידעג םיא ּבָאה ףיא ןוא טניליװעגנײא טָאה רע ,טסניד
 -ענעגנודעג ַא םלַא רָאנ ,טֿפענק םלַא טינ ןיוש רעּבָא ,רָאי ןעּביז
 -ענרעטנוא עסיורג טריפעג ףיא ּכָאה ןעמָאנ ןייז ןיא  ,לארשי-ןּב
 יש ענײז ףױא ןערָאּפעג ,הֹׂשֹּבב רעד ףיוא ןוא םי ן'פיוא ןעגנומ
 יד ןיא ןענַאװַארַאק ענַײז טימ ןעגיוצעג ןוא ןע'מי עטײװ ןיא ןעפ !
 ןיא רעטײװ ךָאנ ןוא םילָאּפעסרעּפ ןוא ןשוש ןייק רעדנעל חיוזמ
 מימ תועיסנ ןעוועג ןעניײז סָאד ,תונירמ:דיײז עטסנעפרָאװרַאֿפ יד
 -עג טָאה רַאה רעד טָאנ רעּבָא ,רעטֿכָאט ןימ  ,חושפנ-:תונּפס

 .ןײַא ףיא ּבָאה טשריפ םעד ,ןָאטעג ּבָאה ףיא םָאװ ,ץלַא טשנעּב
 :ענ ךיא ּבָאה אֿפונ רימ רַאפ ןוא ,רועיש ַא ןהָא םיחוװר טֿכַארּבעג
 םינ ףיא טלָאװ ײז ןהָא סָאװ ,תועירי ןופ הצוא ןעֿפײר ַא טלעמַאז
 רָא ןַאד ןוֿפ ןענייז סָאװ ,ןעּבַאגפױא עסיורג יד ןעריֿפסױא טנָאקעג

 ןיוה םטשריפ ם'ניא ןעסעזעג יא ןיִּב לָאמנײא ,ןעלַאֿפעגסױא רימ
 ןירענידעּב ַא ןײרַא זיא ָאד ,שיט ןייז יב טסַאג םלַא םילשורי ןיא
 ןעגנַאגעגוצ יז זיא רימ וצ ,טיױרּב םענעטינשעגנָא ץַאט ַא טימ
 ןהעזרעד לָאמ עטשרע'ס ךיא ּבָאה טלָאמעד טָא ,ןעטשרע םעד
 ןײמ ןיא ףיז טָאה קילּב ןעטשרע ןעגיזָאר ן'מימ ןוא ,,,רעטומ ןײד
 .ָארטעגקעװא ּבָאה ףיא ןוא ריא וצ עּביל יד ןעגױצעגנײרַא ץרַאה
 רעסיװעג ַא ןיא | ,רליּב םעביל ריא המשנ רעד ןיא ךיז טימ ןעג
 עג רימ יז לָאז רע ,טשריפ םעד ןעטעּבעג ךיא ּבָאה םורָא טײצ
 'ו ,בײװ ַא רַאֿפ ןעּב

 טרעהעג יז םנה זַא ,ןעװעג עירומ רימ טָאה טשריפ רעד --
 יצ טײרג רע זיא ןענעװטסעדנוֿפ ,טֿכעגק עניּבײא ןוֿפ דַארג םוצ
 הנותח וצ ןייז םיּכסמ טעװ יז רָאנ ּביוא ,טײהײרֿפ יד ריא ןעקנייש
 רעּכָא ףיז טָאה ,טַאהעג טלָאה ךיוא ףימ טָאה יז ,רימ טימ ןעכָאה
 יד ןעמונעגנָא ; טינ טָאה ןוא ,עלעטש ריא ףיוא ךילקילג טליּפענ
 ןיק ןערָאֿפ וצ ט ײצ וצ טײצ ןוֿפ גידנעמוק ,טייהיירפ עטומעגנָא
 "רער ֹוצ םימחר יז ןעטעּב וצ טרעהעגנֿפױא טינ ףיא ּבָאה ,םילשורי
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 טַאהעג יז טָאה תושקּב עניימ עלַא ףיוא רעּבָא ,רעגעּב ןימ ןעליפ
 לֶאְו היא ןַא ,יַאנתּב רָאנ ּבײװ ןימ ןערעװ טעװ יז :הבושת ןייא
 .ענ טָאה יניבָא בקעי ,טשריפ םער ןופ טֿפענק ַא ןערעװ רע דיוו
 םינ ןעד ךיא ּבָאה ;ןע'לחר ןייז רַאּפ רָאי ןעּביז וצ לָאמ; ייוװוצ טניד
 טָאה ,רעּבָא ,עמַאמ ןיר ?רענײמ לַאַּפ ענעגייא סָאד ןָאמ טפרַאדעג
 ךיא ,טֿפענק רעניּבײא ַא ,ןערעװ יז יװ ױזַא ,לָאז ףיא ,םגנַאלרַאֿפ
 טרעקעגמוא יז ףיא ּבָאה ףיס-לּכ.ףוס רָאנ ,ןעזָאלרַאפ יז ּבָאה
 | !רּתסא ,רעהַא טָא קוק ַא ביג ,קירוצ

 ,לעפעל-רעיוא ןעקניל ןייז ףיוא ןעזיװעגנָא טָאה רע
 ?לֶא ַא ןופ ףָאטש םעד טסהעז יד --
 וד קרַאטש יװ ,ָא ---,טגָאזעג רּתסא טָאה ---!העז ףיא ,עי --

 | ! טַאהעג ּביל ןעמַאמ ןיימ טסָאה
 רעמ רימ רַאפ ןעװעג זיא יז !טַאהעג ּכיל יז ףיא ּבָאה ךַא ---

 רוא רעֿפילּביל ,רענעש ,ךלמה המלש רַאפ תימלוש ענייש יד יװ
 ךעּב יד יװ ,רעסַאװ ענידעּבעל לַאװק ַא יװ ןעװעג ןיא יז ,רענײר
 וצ טריפעגקעװַא ףימ רַאה ןיימ טָאה השקּב ןיימ ףיוא ,ןונבל ןוֿפ
 טרָאד זיוה ןײז ןופ ריט רעד וצ קירוצ ךָאנרעד ןיא םיטֿפוש יד
 רער ןופ לעדיטשיײּב םוצ לעּפעל-רעיוא ןיימ טלעגָאנעגוצ רע טָאה
 .ײא ףיוא טכענק ןייז ןערָאװעג ךיא ןיּב ןָא טלָאמעד ןיּפ ןוא ,ריט
 טָאה ,ּבײװ ַא רַאפ ןעלחר ןיימ ןעמוקעּכ ךיא ּבָאה יױזַא טא ,ניּב
 {ףיא יװ קרַאטש .ױזַא טבילעג רעװ ןעד

 ײז ,ןָאטעג שוק ַא םיא ןוא םיא וצ ןעגיוּבעגוצ ךיז טָאה רתסא
 ןענעוו תובשחמ ןיא ןעקניזרַאפ ,ןערָאװעג ןעניװשטנַא ערב ןעניײז
 ,רענעּברָאטשרַאֿפ רעד

 יעװעג ןיא ,ןעפָארטעג ךימ טָאה םָאװ ,רעצ רעטשרע רעד --

 --- ,שלייצרעד רעטיײװ רחוס רעד טָאה --- ,רַאה ןַײמ ןוֿפ טיוטנרעד
 טָאה רעיורט ,םי ץרעּביא העיסנ ַא ףיױא ןעקנורטרעד ךיז טָאה רע
 ןיא  ףיוא רעגינייװ טינ ןוא ,םילשורי ןיא זיוה ןייז ןיא טשרעהעג
 ,טנייאװעג טלָאמער ןיוש ּבָאה ךיא ואו ,עיבָאיטנַא ןיא םעניימ

 ךיא טשריֿפ רעטוג רער תעשּב ,ּפָאק טימ וצ רעה ,רתסא .,דנוצַא |
 הנוממ רעטשרעּבײא רער ןעװעג טַאהעג ןיוש ךיא ןיּב ,ןעּברָאטשעג
 ,טנָאמראפ טָאה רע- סָאװ ,ץלא רעּביא ,ןעטֿפעשעג ענייז רעּביא
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 וצ ןוא ןעּפַאש וצ טַאהעג ךיא ּבָאה סנענייא ןעצנַאג ןיײז רעּביא
 ףימ טָאה רע ױזַא יװ ,ןײטשרַאֿפ ןײלַא וטסנָאק ןוֿפרעד ,ןענָאז
 ןײק קעװַא ףײלג ןיּב ףיא !טױרטענ ןוא ,טצעשעג ןוא טּבילעג
 ףיוא טָאה יז ,ןוּבשחו:ןיד ַא הנמלַא רעד ןעּבעגוצּפָא ידּכ ,םילשורי
 ,תושר ןײמ ןיא טֿפעשעג ןעצנַאג םער טוָאלעגרעּביא רעטײװ ףיוא
 יװ הדמתה רעמ טימ ףָאנ ןעּבעגעגּפָא םיא .ךיז ּבָאה ףיא ןוא
 .עגרעדנַאנּפ ףיז רעמ ץלַא רע טָאה רָאי וצ רָאי ןוֿפ ,רעהירֿפ
 ןיא ןַאד ,רָאי ןהעצ רעּכירַא זיא ױזַא ,טרעסערגרַאֿפ ןוא טהילּב
 :רעד סָאװ-רָאנ טָאה ןַאמרעגנוי רעד סָאװ ,קילגמוא רעד ןעמוקעג
 םעד סוטַארנ טימ .לַאֿפפא רעֿכילקילגמוא רעד ,םיא ןענעוװ טלײצ
 טָאה רעמײר רעד ןעֿפורעגנָא סע טָאה רע יװ  ,רָאטַארוקָארּפ
 וצ םיא הנוּכַא ,ףַאז טטֿפַארטענּפָא ַא םעד ןיא ןהעו טלָאװענ
 .רעד סרסיק ן'טימ רע טָאה ריירסיוא ןעגיזָאד ן'רעטנוא ,ןענע'גרה

 ןעגעטרַאּפ ןערעיײהעגמוא םער הֿפוג ךיז רַאֿפ ןעמונעגוצ שינעּבױל
 ךָאנ ןעװעג ןיא סָאד רעּבָא ,רערניק יד ןוא הנמלַא ם'רוח ןֿפ
 ץטימ גידרנעטש ףיוא ןענערָאװעּב וצ ךיז ידֿפ ,םיא רַאֿפ  גיצניוז
 ,עטריסערעטניארַאֿפ עלַא טגיטיזעּב רע טָאה ,סטוג ןעטריקסיפנָאק
 רעריוװטעי ןעגנַאגעג ןערָאלרַאֿפ ןיא ןָא גָאט ןעֿכילקערש םענעי ןופ
 לָאטנַײא ּבָאה ףיא סָאװ ,ןוז םעד ,רוח עילימַאּפ רעד ןופ רוּפש
 ,םערעלַאג יד וצ טּפשמרַאפ ןעמ טָאה ,דניק סלַא ןהעועג טַאהעג
 .כַאמש ןעוומ ,רָאנ ןעּבעל ײז בוא ,רעטֿפָאמ יד ןוא הנמלַא יד
 הסיֿפּת ַאזַא ,הדוהי ןיא תוסיפּת יד ןופ רענייא ןיא ץעגרע ןעט
 ןעסָאלשרַאפ ךיז לָאמנײא ,סָאװ ,רבק רעטע'מתח'רַאֿפ ןימ ַא ןיא
 ,םָא טשינ רעמ לָאמנײק ךיז רע טנעפע ,עֿכילקילגמוא יר רעטניה
 םער סיוא ןערָאװעג טקעמעגסיוא טײװ ױזַא ןענייז ןעױרֿפ עדייּב יד
 .רַאֿפ ײז טלָאװ םי רעד יװ ףײלג ,ןעשנעמ יד ןופ שינעכערעג
 יז ױזַא יװ ,ןײגרעד טנָאקעג טינ לָאמנײק ןעּבָאה רימ ,ןעננולש
 ,ןעּברָאטשעג ללֿפּב ײז ןענײז יצ ,טינ וליפַא ןוא ,ןעּברָאטשעג ןענײז

 רעד .ןערערט טימ ןערָאװעג ןעּפָאלרַאפ ןעניז ןעגיוא ם'רתסא
 :טלײצרעד רעטַײװ טָאה רעטָאֿפ

 .ַאה ןימ ןײטשוצײב ירֹּכ םילשירי ןײק קעװַא ףֹּכיִּת ןיּב ךיא --
 ףימ ןעמ טָאה רעּבָא רעױט-טָאטש םייּב ,ןעטיונ עריא ןיא עטניר
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 .נוא רערעטסניפ ַא ןיא ןעֿפרָאװעגנײרַא ףימ טָאה'מ ןוא טּפָאע?
 סָאד !סָאװרַאפ .עינָאפנַא םירומ.סָאלש ןיא הסיֿפּת רעגידרערעט
 ןערָאװעג רָאװעג טשרע סע ןיּב ךיא .טסואועג טינ ךיא ּבָאה
 םרערָאפעג טָאה ןוא רימ וצ ןעמוקעג זיא טסּבלעז םומַארג תעשּב
 יד טול זא ,טסואוועג טָאה רע ,ריח:תיּב ןוֿפ רעטלעג יד רימ ןופ
 ןעריסַאקניײַא / ײז רע ןָאק ,רחסמ ןעשידיא רעזנוא ןופ םיגהנימ
 - ןופ ןעטקנופ:סלעדנַאהא ערעסערג עלַא ןיא גניזײװנָא ַא רענײט ףרוד
 ןעּביירשרעטנוא םיא לָאז ךיא ,טגנַאלַאּפ רע טָאה ,טלעװ רעד
 ,רעזײה יד ,ררע יד ,טגָאזעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,ןעגנוזײװנָא עֿכלעזַא
 היא ןעֿמעװ ,יד ןופ םילטלטמ עצנַאנ יד ,ןעֿפיש יד ,תורוחס יד
 מלעג יִד ,טנעה עניו ןיא טּפַאֿכעגנירַא רע טָאה ,טנירעג ּבָאה
 זַא ,טֿפָאהעג ּבָאה ףיא ,ןעמוקעּב טרָאטעג טינ רע טָאה רעּכָא
 רימ ןוֿפ דסח ןייז רעטײװ ףיוא ךיוא טעװ רַאה רעד טָאנ בוא
 וצ קירוצ טײצ רעד טימ ןעּבעגנײא רימ ךיז טעװ ,ןָאטּפָא םינ
 ףיא ,תורישע ענערָאלרַאפ יד עילימַאּפ רעד רַאּפ ןעּברעװרעד
 ;נָא רימ טָאה רע ,ןעגנורערָאּפ סנַאריט םעד ןעפרָאװעגּפָא גָאה
 טרָאֿפ טָאה ןעליװ ןימ רעּבָא ,םייוניע עטסֿפילקערש יד ןָאטע;ג|

 טָאה רע ןוא ,העד ןיימ ײּב טסעֿפ ןעּבילּבעג ןיּב ףיא :ןעװעג רבוק
 רימ ייּב טלעופעג גירנעּבָאה טשינ ,יירפ ןעזָאלסױרַא טזימעג ףימ
 םינַארעּביא ןוא םיײחַא ןעמוקעג ךיא ןיּב .טרעװ ןיא רָאה ַא םָאװ
 ןוֿפ סערינָאמיס ןעמָאנ ןרעטנוא ןעטֿפעשעג ןעריפ וצ ןעּביױהעגנָא
 ,רּתסא ,טסײװ וד ,םיִלשורי ןופ רוח טשריֿפ טָאטשנָא ,עיֿכָאיטנַא
 ףילרעדנואװ יװ ,טסײװ וד ,טליפשעג רימ טָאה החלצה יד יװ
 ור ,טנעה עניײמ ןיא טרעמרַאּפ ךיז ןעּכָאה ןענָאילימ םטשריפ םער

 ןײק ןערָאּפעג םורָא רָאי ײרד ןיא ןיּב ףיא תעשּב זַא ,ךיוא סיי |
 ףימ טָאה סוטַארג ןוא ,טּפַאֿכעג רעריװ ךימ ןעמ טָאה ,הירסיק
 ןעסערּפסױרַא טלָאװעג טָאה רע ,לָאמ ןעטײװצ ַא ןעגינײּפ טוָאלעג
 לח לָאז םטונ:ןואיּבָאה ןעצנַאג ןימ ףיוא זַא ,המּכסה ַא רימ ןופ
 לָאמסָאד ףיוא טָאה רע זַא ,טסײװ וד ,עניײז עיצַאקסיֿפנָאק יד ןייז
 רערילג ענעֿפָארּבוצ טימ ,ןעכַאמ טנָאקעג טינ טשינרָאג רימ טימ
 ןע'לחר ןיימ ןעּפָארטעג ּבָאה ןוא םײהַא טרעקעגמוא ךיז ךיא ּבָאה
 ןענעװ שֿפנ:תמגע ןוא קערש רַאפ ןעּברָאטשעג ןיא יז ,עטיוט ַא
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 ןעּבילּבעג ןיּב ףיא ןוא רימ טימ ןעװעג זיא רַאה רעד טָאג ,רימ

 טנערָאװעּב ףיז טלעג טימ ךיא בָאה ןײלַא רסיק םעד ןיפ ,ןעּבעל

 שינעּבױלרעד ַא טפיוקענ ךיז ּבָאה ןוא תוֿפידר ענידרעטײו רַאֿפ

 ןעגיטניה ײּב ןוא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא רחסמ ןעריפ ןענעמ וצ

 .לָאװ יד ןיא טציז סָאװ ,רַאה רעד טָאג ןיז לָאז טּבױלעג --- גָאט

 , "תסא ,גָאט .ןעגיטנײה יב --- ןעטניװ יד ףיוא טרָאּפ ןיא םנעק

 .םעד רעּביא ןעֿפַאש וצ טױרטעגנָא רימ טָאה םע סָאװ ,סָאר זיא

 ךיז טלָאװ ןײלַא רסיק רעד זַא ,ןערָאװעג טרעמרַאפ ליפ ױזַא ףיוא

 | ,תורישע ָאזַא םימ ןעמעש טפרַאדעג טינ

 ןעּבָאה ןעגיוא ערעײז ,ּפָאק םעד ןעּבױהעגּפױא ץילָאטש טָאה רע

 םנרערנַא םעד טנעײלעג ןעטײװצ םייּב טָאה רעניײא .טנענעגעּב ךיז

 : .ןעקנַארעג
 :ָאמיס טָאה -- ?רחסא ,תורצוא יד טימ ןָאט ףיא לָאז סָאװ ---

 יקילּב ןייז ריא ןופ גירנעמענּפָארַא טינ ,טגערפעג םערינ

 רעליטש ַא טימ ןעפורענּפָא ךיז יז טָאה -- ,רעטָאֿפ ןיימ ----

 רע'תמא רעד ןערלָאמעג טינ טשרָאקָא ןעד ךיז טָאה --- ,םיטש

 | | יב ?רעמיטנעגייא

 ,לערײמ רעד ףיוא ןעװעג טלעטשעגנָא ץלַא ךָאנ זיא קילּב ןיײז-

 ? עקרעלטעּב ַא ןעּבײלּב טסלָאז ,רניק ןיימ ,וד ןוא --

 רע ,םינּפ ןיז ןעטֿפױלעג טָאה עּביל רעסיורג ןופ לַארטש ַא -

 .ןָאטעג שוק ַא ךילטרעצ יז ןוא ךיז וצ רעטכָאט יד ןעגיוצעגוצ טָאה

 , םיױא רעה ---, ןעּבױהעגנָא רעריװ רע טָאה ---,רָאנ רעה ---

 טלַאטשעג רער ןיא ,ןעװעג ךילײרפ ױזַא טנײה ןיִּב ףיא סָאװרַאּפ

 רעטָאֿפ רער ןענַאטשעגּפױא  רימ רַאֿפ זיא ןַאמ ןעגנוי םער ןיֿפ

 ףימ טָאה'ם ,רנעגוי ןיײז ןופ טכַארּפ ןֹוא ןח ןעצנַאג ץ'טימ ,רענײז

 ּבָאה ףיא ,םיא ןעסירנעּב וצ חוּכ םענרָאמ ַא טימ ןָאטעג היצ ַא

 זיא'ס ןוא טלעּפעג ךיז ןעּבָאה תינויסנ ןופ געט יד ןַא ,טליפרעד

 טנָאקעג םיוק  ךיז ּבָאה ךיא ,עינַאװערָאה ןיימ וצ ףוס ַא ןעמוקעג

 רימ ךד טָאה'ס ,לוק ן'פיוא םָאד ןעיירשיצסיוא טינ ןעטלַאהנױײַא

 ,תורצוא יד םיא ןעזײװ ,טנַאה רעד רַאֿפ םיא ןעמענוצנָא ט'שלח'עג

 1 םיא וצ ןעגָאז ןוא ,טלעמַאזעג ןענעװטנײז ןופ .ּבָאה יא סָאװ

 ןיוש זיא ,רעניד ןײד ,ריט ןוא !ריד וצ טרעהעג ץלַא סָאד ,העז,
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 מלָאװ יײזַא ,רחסא ,ןָאטעג ףיא טלָאװ ױזַא ,ןײרַא הור רעד ןיא טײצ
 ײרד ןעּכָאה קילּבנענױא ןעניּבלעו םעד ןיא רעּבָא ןטרערעג ףיא
 ןעטלַאהעגּפָא ןיא חומ ןיימ ףרוד ןעגָארטעגֿפרוד ךיז ןעקנַאדעג
 ןײמ עקַאט ןיא רע יצ ,ןעגייצרעּביא ךיז ףרַאד יא .,ןופרעד ףימ
 ויא רעמָאֿפ ,קנַאדעג רעטשרע רעד ןעוװעג זיא סָאד -- ןוז םרַאה
 רעטנעהענ סָאװ ןהעו ףיא לעװ --- ןוז סרוח טשריֿפ םעד עי רע
 טָאה לרוג רעד סָאװ ,יד ןעשיווצ ,רעטקַארַאֿכ ןייז ןענָאקרעד וצ
 ײז רַאֿפ סָאװ ,לעסיּב שּכיה ַא ןַארַאֿפ זיא ,טרעשעּב תורישע  ײז
 .,,!המיחש ַא רָאנ סָאד זיא

 ןיא טנעה יד טקירדעגֿפױנוצ טָאה ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 .ײל רַאּפ ןרעטיצ וצ ןעּבױהעגנָא טָאה עמיטש ןייז ןוא ןעטסיופ
 | ;טֿפַאשנעד

 ןיּב ףיא סָאװ ,םייניע יד ןעגעװ טֿכַארט ַא ביג ,רּתְסא --
 . ץסוטַארג ןופ רָאנ םינ ןוא ,טנעה םרעמיור םעד ןוֿפ ןענַאטשעגניַא
 םייקמ ןעּבָאה סָאװ ,טֿכענק עֿכילקילגמוא עגיר'תוירזכַא ענעי ,ןײלַא
 ײז ןעּבָאה עלַא ןרעמיור ןעװעג ךיוא ןענײז ,ןעלעפעּב עניז ןעװעג
 ןעגעװ טכַארט ַא ּביג ,ןייּפ ןוא םירוסי ענײמ ןופ טֿכַאמעג קזוח
 עגױָאד יד סָאװ ,ןערָאי יד ןענעװ ,םירביא ענעכָארּבוצ . ענײמ
 ןענעװ טֿכַארט ַא ּביג .ןנ ּבעל ןיימ ןוֿפ טקעמעגסיוא ןעּבָאה םייוניע
 ריא טָאװ ,-בק ןערנעלע ריא ןיא ןעטרָאד טגיל סָאװ ,ןעמַאמ ןייד
 טכַארט ַא ּביג ,ףוג םעד --- רימ יװ ױזַא טנינײּפוצ יז ןעּכָאה המשנ
 ײז ןוֿפ רעצימיא גיוא ,עילימַאֿפ םרַאה ןַײמ ןוֿפ תירצ יד ןעגעװ
 ,טיױט רעײז ןוֿפ םיריסי עגיד'תירזכַא יד ןענעװ ןוא ,ךָאנ טּכעל
 ,ןוא טכַארט ַא ּביִג םעלַא םער ןעגעװ ,ןעּברָאטשעג ןענייז יז .ּכייא
 רָאה ןײא ןײק ןעד לָאז --- רעטֿכָאט רימ גָאז ,ןעליוו סטָאג םיא
 .ילֿפ טינ טולּב ןעּפָארט ןייא ןייק ןער לָאז ,ןעלַאֿפ טינ ּפָאק ןיפ
 ןַא ,םיאיבנ יד טּפָא ןעגָאז סָאד יװ ,טינ רימ גָאז ?המקנ וצ ןעס

 ןיא םיא ײּב ןעשנעמ יד ןענַײז ןעד יצ .טָאג וצ רעהעג ה
 ?ןרָאצמירנ ןיז ןופ יװ טקניּפ ,עּביל ןײז ןופ גייצעג ןײק טינ טנַאה
 רעד ןופ רעסערג טיג המחלמ ישנַא ענײז ןוֿפ לָאצ יד ןעד זיא
 :עג טינ ןעד הריּת רער ןיא םיא ײּב מיימש ?םיאיבנ ענַײז לָאצ
 עלַא עגיזָאד יד ןיא ,ךַא ?ןָאצ .רַאפ ןָאצ | ,יווא רַאפ גיוא ;ןעּבירשי

 טקנ
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 ןעגעװ ןעװעג ללּפחמ ּבָאה ,המקנ ןופ טמולחעג יא גָאה ןערָאי
 ,תורישע ןײמ גידנערעמרַאפ ןריא רַאֿפ טיײרגענוצ גנידצלַא ,ריא

 ןיא ןעטלַאהעג ּבָאה ןוא ,םעד ןיא דלורעג טּפעשעג יא  ּבָאה

 ןעמוק טעװ'ס ןַא ןוא ,טבעל רַאה רעד טָאנ זַא ,ןעמֿכַארט  ןײא
 .םיעשר יד ןיא ןעמענ המקג וצ ןעפור ךימ טעװ רע ןעוו ,גָאט רעד

 .םּביאֲעְג ףױ טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד תעשּב ןוא

 ךיא ּבָאה ,קעװצ ןעמײהעג ַא סעּפע ּבילוצ רעװעג ןעֿכױרּבעג ןיא

 רעניזָאד רעד זַא ,טרערעגסױרַא סע טָאה רע רערייא ךָאנ ,טליפרעד

 ,קנַארעג רעטירד רעד זיא ,רּתסא ,סָאד ןוא ןהמקנ -- זיא קעװצ
 ןיא טלַאק ןוא טרַאה ןעּבײלּב וצ ןעניואועּב ךימ טָאה רעכלעוו

 יװ  םערכָאנ ,ןעֿפאליצרעדנַאנופ ףיז ףיליירפ ןוא טרַאװנעגעג ןייז

 | .ןעגנַאגעגקעװַא יא רע

 ךוא טנעה עטרַאדרוצ םרעטָאּפ םעד טעלגעג טָאה רתסא

 - ףפימ םענייאניא ,ןענײז ןעקנַארעג עריא יװ ףײלג ,טגָאזעג טָאה

 | :רעהירפ ַא ןעשינעהעשעג יר ןעּפָאלרַאּפ ,ענייז

 ?ןערעקמוא רעּבָא ףיז רע טעװ יצ ,ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ---

 םיא טעװ ןוא ךָאנ םיא טײג ףולמ רעײרט רעד עי ,ָא --

 | ,ןײז םיײרנעגיצ לעװ היא רָאנ יװ ,קירוצ ןעגנײרּב

 !עטַאט ,ןיז טָאר טעװ ןעװ ןוא ---
 .םיומ ןענײז תודע עלַא זַא ,טנײמ רע !ןעֿכיג ןיא ,ןעֿפיג ןיא ---

 ירער רעֿכז םיא טעװ סָאװ ,תודע ַא ךָאנ טּבעל'ס | ןײנ רעּבָא

 | , ןװ סרַאה ןײמ עקַאט זיא רע רָאנ בוא ,ןענָאק

 יה :ץנײז עמַאמ יד ---
 יעטש טײצ רעטֿפער רער וצ לעװ ךיא ,עניימ רעטבָאמ ,ןַײנ ---

 .יא רימ ןעלעװ ןַאד זיּב ןוא ,םינֿפ:לא.םינּפ תודע ץטימ םיא ןעל

 ,כלמיבַא ףור ַא וט ,רימ ןיּב ףיא .,טָאנ ףיוא ךַאז יד ןעזָאלרעּב

 ךיז ןעּכָאה ײז ןוא רענירעּב םעד ןָאטעג ףור ַא טָאה רתסא

 / ,םײהַא טרעקעגמוא
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 . ףניפ לעטיּפַאק

 .רלאו סענפאד

 ּוַא ,קנַארעג ַא טימ סױרַא רוח.ןּב ןיא זיוה:סלערגַאה ןעסיורג ם'נופ
 ןײז ןופ ןעזָאלעגסױא ןייש ךיז ןעּבָאה סָאװ ,תומולח עלוֿפ יד וצ
 ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ,רעטמעווש ןוא ןעמַאמ יד ןעכוז ןוא ןעשרָאפ
 -עג ןוא טרעטיּברַאּפ םיא טָאה קנַאדעג רעניוָאר רער ןוא ,רענייא
 ןעװעג ויא ןעצרַאה ןיז רעײט יװ ,קרַאטש ױזַא שקנוֿפ טגינייּפ
 .עּב טָאה םיא ,טֿפװעג טָאה רע סָאװ ,יד ןעגעװ קנַארעג רעד
 םָאװ ,טײקדנעלע ןוא טײקטלענָאװרַאּפ ןופ ליֿפעג רענעי טשרעה
 :צעל סָאר ןעמענקעװַא טביײל רהעז המשנ רענעגיוּבעג ַא יב ןָאק
 | .ןעּבעל םוצ םערעטניא ןוא דײרֿפ לעסיּב עט

 והא ײּברַאֿפ -- טֿכענק הנחמ רעטגיטפעשעב רעד ףרוד
 ;ףײמ גערּב םוצ ןענגַאנעגֿפרור רע זיא --- הרוחס סעּפיק רועיש ַא
 =עג ןעּבָאה סָאװ ,סנעטָאש עליק יד ןיהַא ןעגיוצעג םיא ןעּבָאה'ס
 פ םָארטש רעמַאגנָאל רעד ,ןרעסַאװ עֿפיט יד ןיא טלעמערד
 / .נעטרַאװ יװ ףײלנ ,ןיימש ןעּבילּבעג יװ ױזַא םעּפע זיא ףײט םעד
 / ןיא ןעגָארמעגכרור גנולצולּפ טיא ךיז ןעגָאה ָאד ,םיא ףיוא גיד
 רעסעּכ, -- זַא ,ףיש ןפיוא ןעריא ןעטלַא ם'נוֿפ רעטרעװ יד ןורּכיז
 / ףלַאװ סענֿפַאד ןיא רעטעלג-ןערײז יד ןעסע ןוא םירָאװ ַא ןייז וצ
 ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ,"?שיט סגיניק םיּב ןעציז וצ רעדיײא
 רער וצ קעװַא ךיט ןופ ןיג שזָאלעג טירט עכיג טימ ךיז טָאה
 | | ,וצ הינסֿכַא

 / טנערפעג טָאה -- ?ןײרַא דלַאװ םענּפַאד ןיא געװ רעד --
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 -- ענַאופ םריח-ןּב ןיפ ט'שוד'הרַאּפ רהעז ,רעיוט םיײּב רמוש רעד

 :לַאה וטסֿפרַאד ,ױזַא בוא !לָאט ןעטשרע םיצ ָאד םינּפַא טסיב וד

 ,ןעּבעל ןײד ןיא ןעטסֿכילקילג .םעד רַאֿפ גָאט ןעגיטנייה םער ןעט

 םקניל םַאג עטשרע יד ,ןעניֿפעג ןענָאק טֿכײל יטסעװ געװ םעד

 ץיּפש ןײז ףיוא סָאװ ,םויפליס גרַאּב םוצ ךיילנ ,םורד וצ טריא

 םימ ,רעטַאעטיֿפמַא 'םעד ןוא רַאטלַא סרעטיּפוי ןהעזרעד יטסעוו

 -- סָאגירעװק רעטירד רעד זיּב ןײג וטסלָאז סַאג רעניזָאר רעד

 ןיא םטֿכער ךיז םענ ןעטרָאד ,עדַאנָאלַאק םעסודריה ךיז טפור יז

 ענעונָארּב יד זיּב סיקועלעס ןופ טָאטש רעטלַא רעד ןרוד ײג

 יֿפַאר ןיא געװ רעד ןָא ךיז טּבײה ןעטרָאד ,סענַאֿפיֿפע ןוֿפ ןרעיומ

 !ריד וצ גידעגג ןייז רעטעג יד ןעלָאז --- ןײרַא דלַאװ סענ

 םעטּכ רוחףּב טָאה ,זובשחמ עניטעמוא ענייז ןיא ןעקניזרַאפ

 ירעדנואו רעד ןופ טֿפַארפ עכילרעזײק יד טינ טקרעמעּב טשינ

 י"שרַאפ םעד טינ ,ןעגנַאנעג ןיא רע עֿכלעװ רעּביא ,סָאנ רענייש

 ךיז ןעּכָאה סָאװ ,רערָאֿפ ןוא רעטײר ,רעײגסוֿפ םלוע ןעגיּברַאפנעד

 .ליגבײלג ןײז ןופ הּביס יד רעּבָא ,תונחמ עטֿפירעג ןיא ןעגיוצעג

 *עג ןייז ןיא רָאנ טינ ןעגעלעג גולפ ןיא ןיא םורא םוצ טייקניט

 וצ רעמױר ַא ןופ לוטיּכ םעד ןיא ךיוא רָאנ  ,גנימימש רעטקירד

 סָאװ ,ןעּבעג טנָאקעג ץניװָארּפ יד םיא טָאה סָאװ ,ץ'ניװָארּפ רעד

 ןיא רענעש ןוא רעסעּב ךס ַא ןעסינעג ןענָאק טינ סָאד לָאז רע

 *עג רָאנ טָאה רע !טלעװ רעד ןופ רעטנעצ ועגיזָאד םעד ,םיוד

 יװ זיא םָאװ ,םלוע םעד ךרוד ךיז ןעסײרוצֿפרוד רעכיג סָאװ ןהעז

 , ,ךילעמַאּפ וצ ןעגנַאגעג ,טֿפַאדעג ףיז טָאה םיא

 םײרטשוצ ןוא טשירֿפעגּפָא לעסיב ַא םיא טָאה ריצַאּפש רעד

 זיװצ געװ ןעּבלַאה ן'פיוא ףרָאד ַא ,ַאעלקַארעה וצ גידנעמוקוצ ןוא

 םורַא ןעקיק וצ רעמ ןעּבײהעגנָא רע טָאה ,דלַאװ ןוא טָאטש ןעש-

 ףיוא ןָאט וצ קוק ַא טלעטשענּפָא וליּפַא ךיז רע טָאה לָאמנײא ,ףיו

 ןוא ןײלַא יורפ יד  טריֿפעג םָאה יורפ ענײש ַא סָאװ ,ןעגיצ רָאפ ַא

 .ולּכ ןיא רעדנעּב טימ טצוּפעגסױא גיטכערפ ןעװעג ןענײז ןעניצ יד

 :ָאלוצכרוד ידּכ ,טירש םעד ןעטלַאהרַאפ רע טָאה ךָאגױעד ,ןעמ

 ןעגנַאהעּב ןעװעג זיא םָאװ  ,םקָא-רימש ןעסַײװ-ײגש ןעניזיר ַא ןעז

 יײרכ ןיײז ףיוא טָאה ןוא ןעּבױרטנײװ ףעלגנײה ענירג עשייֿפ טימ
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 םינוֿפ רליּב ַא --- דניק טעקַאנ ַא ּברָאק ַא ןיא ןענארטענ ןעקור ןעט
 עגימײצ יד ןופ טּפַאז םעד םיוא טשמעווק סָאװ ,םוכקַאּב ןענגי
 עגירעהעג יד טימ סע טקנירט ןוא ןײרַא רעכעּב ןיא ןעּבױרטנײװ
 יי ,תוכרּכ

 טָאנ ןעֿפלעװ דובּכל ,גירנעטבַארט ,רעטײװ ןעגנַאנעג ןיא רוח.
 ןערָאּפעגײּברַאֿפ זיא'ס ,תינּברק ענדָאד יד טכַארבעג םָאד ןערעװ
 .יושעגרעטנוא ַא טימ ררעפ ַא ףיוא רעמײר רעטעריילקעג-ךייר ַא
 טָאה רוח-ןּב ,גהנמ רעד ןאד ןעװעג ןיאס יװ ,עװירנ רעגער
 טָאה עכלעוו? ,רעטײר ןוֿפ הװַאג יד גידנעקרעמעּב ,ןָאמענ לעֿפײטש א
 רע טָאה וײװכעלסיּב ןעּבעגעגרעּבא ררעפ םעד ףױא ףיז םָאה
 ,רעטײר ןיֿפ עיסעצָארּפ רעגיָאװ רעד טימ טריסערעטניארַאֿפ ףז
 ףיז ןעקיקוצנײֵא ןעּבײהעגנָא טָאה רע ןוא רעיינסופ ,ןעגעװטײר
 ןוֿפ ןעשנעמ ןעװעג ןענײז ָאד ,ןומה ןעגיטרַאנערײשרַאֿפ םעד ףיוא
 ןוא םרעטלע עלַא ןיפ ,טלעװ רעד ןופ רעקלעֿפ-סלערנַאה ץלַא
 .ץג ןיא עּפורג ןײא ,מרײלקעג גיד'בוט-םוי עלַא ,ןעדַארג עלַא ןופ
 לײט ַא  ןעצרַאװש ןיא -- עטײװצ ַא .,,ןָאטעגנָא ןעסײװ ןיא ןעװ
 ערעדנַא 1 תרוטק סרעכיורעג -- לײט ַא ,ןענָאפ ןעגָארטעג ןעּבָשה
 ,נוא ןעגנאגעג ןענַיז ערערנַא ךָאנ ,ןעגנַאזעג-ּבױל ןעגגזעג ןעבָאה
 רעדנואוו ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעצַאט ןוא ןעמויילפ ןופ ןעגנַאלק יד רעט
 טָאה רע בוא ,רלַאװ סענֿפַאד ןיא ןעליּפשּפָא טזומעג יז ןעגָאה
 !םעיסעצָארֿפ עכלעז 8 ךיז וצ ןעניוצעגוצ גָאט עלַא

 טימ ײרעשטַאּפ עכילײרפ ַא טרעהרעד רוח: טָאה גנולצולת
 יר ןעּביױהעגפיױא טָאה רע ,ןעײרשעגדײרֿפ עגיכליה ןוא טנעה יד
 עלַאטנעמינָאמ יד לעגרעּב א ןיפ ץיּפש ץֿפױא ןהעזרעד ןוא ןעגיוא
 .גולקענֿפױא ןעגָאה רעדיל-ּבױל יד  ,דלַאװ ןעגילייה ם'נוֿפ ןרעיוט
 .על ןערָאװעג ןיא ןעטײלֿפ יד ןיּפ טקַאט רעד ןוא רעגיכליה ןעג
 רוח-ןּב זיא - ,םַארטש) םעניימעגלא ם'נוּפ ;ןעסירעגטימ = ,העגידעב
 | יי ,רעיוטמ ןיא ןײרַא

 ,ץַאלּפ רעיײרפ רעטיײרּב ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןעגיוא עגייז רָאּפ
 .ידעּבעל ַא ,ןעלװָאט ענרענײטש עטרילָאּפ טימ טרעטסַאלפעגסיוא
 - רעד ןיא .} םיא םורא טנעװעּב ךיז טָאה םלוע רעגיד'שער רעג
 - :רַאּפ יד ,תולוק עגיטסול ןופ .רערורעג רעד טרעטיצעג טָאה טֿפול
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 ךעשיווצ טלעקניפעג ןעּכָאה םישוּבלמ עגיטכערּפ עניּברַאֿפנערײש

 ענערלָאג יד ןיא ,ןענַאטנָאֿפ רועיש ַא ןהָא ןוֿפ םיוש ןעסײװ םעד

 ייםירק ערעײז ןיא טלעניּפשעגּפָא ךיז ןעּבָאה ןוז רעד ןוֿפ ןעלַארטש

 ןעגנַאגעגרעדנַאנפ ףיז ןענײז ץַאלּפ םעד ןופ ,ןעצירפש ענעלָאט

 ךיז ןעּבָאה ןיא ןײרַא ןעטרָאנ ןיא ףעלעגעטש ענעטלַאהעג רעּביװ

 טּבעװשעג טָאה'ס ןעֿכלעװ רעּביא ,דלַאװ ןיא ןערָאלרַאפ רעטײװ

 | ,לעּפענ רעיולּב-סײװ רעטֿכײל ַא

 ןעסיװ יצ טינ ,ןעקוקמורַא ןעמונעג גיריגײנ ךיז טָאה רוח-ןּב

 רע טָאה עגר רעד ןיא ,ןעמענ ךיז לָאז רע טײז רעֿפלעװ  ןיא

 : ןָאטעג םיוא.ףור ַא טָאה םיטש-ןעױרֿפ ַא יװ ,טרעהרער

 | ? דניצַא ןיהואװ רעּבָא ! ןיישרעדנואוו ---

 אל טָאה ,ּפָאק םוװַא ץנַארק-רעּברָאל ַא טימ ,רעטיילע ב ריא

 : טרעֿפטנעעג טיהרעגידנעֿפ
 ַאּברַאּב ענײלק עניײש ןיימ ,ענַארֿפ ןײד ןיא ?דניצַא ןיהואוו ---

 טכאמעגּפָא רעֶּבָא ךָאד ןעּבָאה רימ ,ארומ עשידרע ַא טגנילק ,ןיר

 ןיהואו ,עיֿכָאיטנַא ןיא ףיז רעטניה עשידרע סָאדלַא ןעזָאלוצרעּביא

 סָאװ ,ןעטניװ יד !ןעגָארט ןעלעװ ןעטניװ יד ןיהואוו --- 4 דניצַא

 ף רימָאל ,רעטעג יד ןופ םעטָא רער ךָאד ןענײז ,ָאר טָא ןעײװ

 ! טָארעּב רעײז ףיוא ןעזָאל
 ? ןעױדנָאלּברַאפ ךיז רימ ןעלעװ רעמָאמ ןוא --

 ןערָאלרַאפ טינ לָאמנײק ךָאנ זיא רענײק !עטנרחּפ ר ַא --|

 .ענײז עֿפלעװ רעטניה ,יר רעסיוא ,רלַאװ סענֿפַאר ןיא ןערָאװעג

 ,ןעסָאלשרַאֿפ גיּבײא ףיוא ךיז ןעּבָאה ןרעיומ

 :קעיש ןיא ץלַא ךָאנ ,טגערפעג יז טָאה 1 סָאר יז ןעניײז רעװ ןוא ---

 םיגונעּת יד ןײטשוצ - ײּב חוּכּב ןעװעג טינ ןענייז סָאװ ,יד ---

 ויּב ןערײש םיא טימ טנָאקעג טינ ךיז ןעּבָאה ןוא ,טרָא םער ןופ

 .ןיײרא וםיומ ןיא
: | : 

 גנולצולּפ ףיז טָאה רעטסאלפ םענרעניטשלעמרימ םעד ףיוא

 .טֿכַאמעג טָאה םלוע רעד ןעלַאדנַאס ןופ ןעּפוט ַא טרעהרער

 ןעגײלּפעגסױרַא ןענײז ףעלרײמ עגיסיפטכייל הנחמ ַא ןוא ,ערַאװ ַא

 .ןיז טימ ןַאמ םעד םורַא ןעצנַאט ןעמינעג ןוא ץַאלּפ ןעטימ ןֿפױא

 ,ןעצַאט ןיא גידנעשטַאּפ ןוא גידנעגניזוצ + ,ןירניירפ רענײש
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 וצ טעילוטעגוצ ףיז עטנַאקעּבמוא עננוי יד טָאה ןעקָארשרעד

 ןעמונעגמורַא יז טנַאה ןײא טימ טָאה רעכלעװ ,רעטײלגעּב ריא
 טקַאט םוצ גידנעקַאנקוצ ,ּפָאק ץ'רעּביא ןעּבײהעגֿפױא ערערנַא יד ןוא
 יד ןופ רָאה יד ,טכיזעג גידנעשַארטש ַא טימ ,עקיזומ רעד ןיפ
 ּבײל םָאד ןוא ןעמײז עלַא ןיא ןעגױלּפוצ ףיז ןענייז טעקרעצנעמ
 .עּבכמוא ,םישיּבלמ ענעילוט יד ףרוד טרעמישענֿפרוד טָאה סרעײז
 .ּפָא ,ץנַאט רעיײז ןוֿפ טײקֿפילטֿפַאשנערײל ירד ןעװעג זיא ףילּביײרש
 .ַאר ןופ ןעגולפענקעװַא ףעלריימ יד ןענײז ,דָאהערַאק א טצנַאטעג
 ,ןעמוקעג ןענײז ײז יװ ,דניוושעג טֿפײל ױזַא טקנוּפ ןענ

 ,טנערפעג עטנַאקעּבמוא יד טָאה -- 1 ײז ןענייז רעװ --
 םנָאלָאּפַא ןיפ םעש'נהוּכ יד ,סיזַאדַאװעד יד ןענַײז סָאד ---

 אר עקַאט ןעניואװ ײז ,עימרַא עצנַאנ א ָאר ןענײז ײז ,לעּפמעמ
 | ,דלַאװ ןיא

 ! ןײג רימָאל םוק
 :ברוד זיא ן'רוח-ןּב ײּברַאֿפ ,ןײרַא ןעטרָאג ןיא קעװַא ןענייז יז

 רעד טגילײטעב ךיז ןעּבָאה'ס רעֿפלעװ ןיא ,עיסעצָארּפ ַא ןעגנַאגעג
 ןעגיצ יד טימ יורפ יד ,סיכקַאּב םעניילק ץטימ סקָא-ריטש רעסײװ
 | ,ןעצַאט ןוא ןעטײלֿפ יד טימ ןעטנַאקזומ יד ןיא

 ,םלוע ןוֿפ רענײא טנערֿפעג טָאה -- ? סָאד ײז ןעײג ןיהואוו ---
 יד ,ןרעטיפוי -- סקָא םעד :רעטעג יד תונברק ןעגנײרּב ---

 ,ןענָאלָאּפַא --- ןעגיצ
 .נוא ,עיסעצָארּפ רעד טימ ןעמַאזוצ דלַאװ ןיא ןײרַא זיא רוח:ּב

 -יטש םער ןוא עקיומ רעד ןופ ןעגנַאלק עשירעמיורט יד רעמ
 סָאװ ןיא :עגַארּפ יד ןערָאװעג ןעריוּבעג חומ ןיז ןיא זיא רָאכ:ןעמ
 .ױט רעגילדנהעצ ? רלַאװ ןעגיזָאד ם'נופ רעּבױצ רעד טײטשעּב
 ?וצ ײז טהיצ עשז-סָאװ ,רָאי עלַא רעהַא ןעמיק ןעשנעמ רעטנעז
 תורצ עלַא ןעסענרַאפ ןערעװ'ס ואו ,טרָא ַא ָאד ײז ןעניפעג יצ
 ערעטיּב עלַא ,ןעגנונעּפָאה ענערָאװעג-םייוקמ טינ עלַא ,םירוסי ןוא
 -עג טינ ָאר רע ךיוא לָאז סָאװרַאֿפ ָאט ,ױזַא עי ּבױא ?ןעגנושוטנַא
 רעּבָא ןעד וצ ,דיא ַא רע ןיא ?רעצ ןײז ןיא טסײרמ ןייק ןעניּפ
 .רַאפ ןוא םינונעּת יד ןעסינעג טינ םהרבא ןופ רעדניק יד ןערָאט
 | עי סע ןעגעמ ערערנַא סָאװ ,סנעגינעג
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 תוחיר עמיז םָארטש ַא םיא וצ ןעגָארטרַאפ טָאה לעטניװ דניל ַא
 ןוא טלעטשעגפָא ףיז טָאה רע , ן'תרומק ײלרעלַא ןוא ןעזיור ןֹופ
 ,ףיז טקוקעגמורַא

 --- 1 ןעטרָאנ:ןעמולּב ַא ןיײז זומ טנעהָאנרעד ןיא ָאד םינּפַא ---
 ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,ןעטנַאקעּבמוא ַא ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה
 ,םיא ןעּבעל

 דובּכל עינָאמערעצ עזעיגילער ַא רָאפ ןעטרָאד טמוק רעֿפיג ---
 טרעּפטנעעג רענעי טָאה --- ,טָאנ רערנַא ַא רעדָא ןענַאּפ ,ןענַאיד
 | ,שרוק:ןוש ףיוא

 ,טקוקעגֿפָאנ םיא טרעדנואוורַאפ טָאה רוח-ןּב
 ,טגערֿפעג םיא רע טָאה -- ?דיא ַא טסיּכ וד --
 .קרַאמ םינוֿפ טייװ םינ ןערָאװעג ןערָאּבעג ןיִּב .ףיא  ,עי --

 .יצרא:ףרד ַא טימ טרעפטנעעג רענעי טָאה --- ,םילשורי ןיא ץַאלּפ
 ,לעביימש ןעניד

 רעד רעּבָא ,םיא 'טימ ןעדַײרערנַאנוֿפ ףז טלָאװעג טָאה רוח-ןע
 טריישוצ םיא טָאה ןוא סטרעװרָאּפ ןָאמעג פוטש ַא ךיז טָאה םלוע
 ענעמונעגנָא ןייז ,טלַאטשעג סמענעי רעּבָא ,ןעטנַאקעּבמוא ץטימ
 ןעדנוּבעגרעּביא ,ּפָאק ץפיוא ףוט עניורּב סָאד ,גנודילק עשידיא
 -עגנייַא ךיז ןעּבָאה םינּפ שיריא:טֿכע ןייז ,לערינש ןעלעג ַא טימ -
 ,ןורּכיז םרוח:ןּב ןיא טצירק

 .ןּב טָאה ,ןומה ןעגידנעשיור םעד ןופ ןרעטײװרעד וצ ךיז ירּכ
 .יֵנ ,ןײרַא דלַאװ ןיא לעגעטש ןעגיטייז ַא ףיוא ןעמונרַאפ ףיז רוח
 .ַאס רעד ןיא ןעגנַאגרַאּפ רע זיא ,רעפיט ןוא רעפימ ץלַא גידנע
 ןעמָארטעג םינ ,ךי טכַאד ,ףָאנ טָאה'ס ואװ ,שינעטֿכידעג עט
 טקרעמעּב רלַאּב רע טָאה ָאד ףיוא רעּבָא .סיֿפ סנעשנעמ ןייק
 םימ טקערעּב ןענײז םעטסוק יד ,רוטליק רעֿפילשנעמ ןופ םינמיס
 .ײװצ יד ןופ ןעטָאש םעד רעטנוא  תוריּפ טימ רערָא ץֿפעהילּב
 .יִלֹּב עטרַאצ יד ,ןעמולּב עשסֿפילרעה יד טצָאיּפשעג ןעּכָאה ןעג
 -עלָא ,ןענַאּפלוט ןיא סעיליליל ,ןעזיור ןוא ןענימסַאשז ןוֿפ ןעגנוה
 ןוא ןעלָאט יד ןופ עטנָאקעּב עטלַא עלַא יד -- ועּב ןוא סרעדנַא
 טּפַאזעגנָא ןעּבָאה -- ףלמה ריוד ןוֿפ טָאטש רעד םורַא רענעטרעג
 ןעלעֿפ טינ:טשינרָאג לָא'ס ידּכ ןוא ,תוחיר עסיז טימ טפול יד
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 טצײלֿפעג ךיפעט ןעגימולּב םעד ךרוד טָאה ,דליּב ןעֿפילרעה םעד ןיא
 טײװ טלעגנײלשעג טֿפנַאז ףיז טָאה ןוא לעֿפײט רָאלק:לָאטסירק ַא
 ,קעװַא סעטסוק יד ףרוד

 םתֿפ ףור רעד טרעהעג ךיז טָאה ,םיא םורַא ,םיא רעּביא
 ןעּבָאה ןעלסָארד ,ּבױמ.לעקריט רעד ןוֿפ ןעקרָאװ סָאד ןוא קוקיק
 :יטּבעג גיהור זיא לָאניטכַאנ ַא ןוא ,דחּפ םוש ןהֶא טסירגעּב םיא
 .לעּברַא ץטימ ריש יז טָאה רע םגה ,גײװצ ריא ףיוא ןעציז ןעּב
 יד ןעשיווצ ןעסקַאװענסוא ןרוח-ןּב רַאֿפ זיא גנולצולּפ ,טרירעּכ טינ
 טָאה רע ןַא ,טכירעגמוא ױזַא רעּבָא ,רוניפ עמילשנעמ א ןעגײװצ
 טָאה רע ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה שנעמ רעד ,ןָאמעג רעטיצ ַא
 ,רעטעמ-ןעטרָאג ןעמורק ַא ןייצ יד ןעשיווצ טלַאה רע זַא ,ןהעזרעד
 גנולצולפ -- קערש ןייז ןוֿפ טֿפַאלעג ןעצרַאה ןיא טָאה רוח-ןּב
 ןיא סָאװ ,רעּבױצ ם'תֿפ רוס רעד טקעלּפטנַא םיא ךיז טָאה
 ,םורַא גנידצלַא טימ םולש :רלַאװ ןעגיזָאד םעד ןיא ןעגעלעג
 ,רוס רעד ןעזעװעג ןיא םָאר --- ָארומ ןוא דחּפ םוש ןהֶא םולש
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 .סקעז לעטיּפאק

 .ןעלאסעמ טימ שינעגעגעב יד

 ,שינעטֿכידעג רער ןוֿפ םױרַא ףילדנע זיא רוח:ןּב
 ?טיא ,ןעסערּפיצ ןופ דלַאװ ַא ןענעלעג דניצַא זיא ץ'רוח:ןּב רַאפ

 ןײרַא זיא רע רָאנ יװ ,םיוּבלעגעז ַא  יװ קנַאלש ןוא ףיוה רעֿפיל
 ןוֿפ ןעלַאש ףילײרפ ַא טרעהרעד רע טָאה ,ןעטָאש ןײז רעטנוא ַא
 ןופ טײװ טינ ןעהעזרעד ןיא טקיקענמורַא ךיז טָאה רע ,טיימורט
 טנעגעגעּב רעהירֿפ טָאה רע ןעֿכלעװ ,ןעדיא םעד זָארג ןיא ךיז
 ןעּבױהענֿפױא ףיז טָאה רעטנַאקעּבמוא רעד ,עיסעצָארּפ רעד ןיא

 ,ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןיא ןוא
 ,טגָאזעג ךילֿפעה רע טָאה --- ! ריד וצ רירֿפ --
 וטסײג רשפא --- ,טרעֿפטנעעג רוח-ןּב טָאה --- ריד קנַאד ףיא --

 2 | ? געװ ןײא ןיא רימ טימ
 !וצניהַא ףיוא וטסײנ ,םָארדָאּפיה ן'ֿפױא .ײג ףיא ---
 ? םָאררָאּפיה ן'ֿפױא ---
 ןעמ טֿפור סָאד ?ןרעמיימורט סָאד טרעהעג טסָאה וד עי ---

 ,רינרוט םוצ םלוע םעד ףיונוצ
 .ַאד טימ טנַאקעּבמוא ןעצנַאגניא ןיּב ףיא ,דניירפ רעּביל ---

 ףיז טסלָאז וד ןעװ ,ןעװעג רַאּבקנַאד ריד טלָאװ'ֿכ ןוא ,דלַאװ סענ
 ,רעזײװנעװ ןימ ןייז וצ ןעמונעננָא

 =ער ןוֿפ ןעפַאלק סָאר טסרעה ור ,ןעגינעגרַאֿפ םיורג טימ ---
 ,רינרומ םוצ םָארדָאּפיה ן'פיוא ןעמ טרָאּפ סָאד ,רעד

 ֹצ
* 
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 יֿפױרַא רע טָאה ןַאד ,טרעהעגוצ עלײװ ַא ףז טָאה רוחיּב

 טָאה ןוא עצײלּפ רעד ףיוא דנײרֿפ םעיײנ ןײז טנַאה יד טגיײלעג

 | { טנַאזעג

 !רעװ טסיּב וד ןוא ,ןוז סעסוירַא ריוומואוד םעד ןיּב ףיא ---

 ,עיֿכָאיטנַא ןופ רחוס ַא ,ףולמ ןיִּב ףיא ---

 יד ןופ ןעּפַאלק סָאד ןוא סרעטײמורט יד ןופ גנַאלק רעד ---

 ןֿפ רעּבָאהּביל ַא ןיּב ףיא ,ףולמ רעטונג ,ףיוא ךימ ןעגער רעדער

 ןיא ,םעד ןיא העידי לעקיטש ַא ןײלַא ּבָאה ןוא ןערינריט עֿפלעזַא

 רימָאל םוק - ,טונ ףימ ןעמ ןָאק םיור ןופ ןעלוש עשיטסַאנמיג יד

 | וי ,םָאררָאּפיה ן'פיוא ןײג

 :טגערֿפעג רע טָאה ןַאד ןוא טלעקניײװקעג עגר ַא ךיז טָאה ףולמ

 םגָארט עשז-סָאװרַאפ ,רעמיור ַא ןעװעג זיא ריוומואוד רעד ---

 ? לארשיןּב ַא ןוֿפ םישוּבלמ ןיז ןייז
 ,סוירַא ןלערײא םעד ןופ ןוז רענעּבירשעגוצ ַא ןיּב ליא --- |

 ,הלַאש ןימ לחומ רימ ײז ָאט { רָאנ ױזַא --

 -עג ףיז טָאה'ס ואװ ,דלעפ ַא ףיױא דלַאװ ןוֿפ סױרַא ןענײז ײז

 ןעװעג זיא סםָאררָאּפיה ןופ ןעדָאּב רעד ,םָארדָאּפיה רעד ןענוֿפ

 ,קירטש ַא ןעגױצענֿכרוד ןעוװעג זיא םורַא ןוא ןעטָארטעגנײא ףײטש-

 ,ררע רעד ןיא עטקעטשעגגײרַא ,ןעויּפש ּוצ ןערנוּבעגוצ ןעוועג ןיא סָאװ

 - ,רעיושוצ יד רַאפ רעטרע ןעװעג טֿפַאמעג ןעניײז םָארדָאּפיה םורַא

 .רַאּפ ןעּבָאה רעריֿפ ןײז ןוא רוח-ןּב ,ףעלכעד-ןז טימ עטצישעג

 | | ,רעטרע ןעטרָאד ןעמונ)

 ,ןעגעװטײר עגידנערָאפײּברַאפ יד טלײצעגרעּביא טָאה רוח:ןּב

 | | ,ןײנ ןעװעג זיא לֹּכה-ךסּב

 .רענָא טימ טגָאזעג רע טָאה --- ,ןעּבױל טײל יד זומ ףיא = |

 ךיז ןעמ טנעגונעּב חרזמ ןיא ָאד זַא ,טנײמעג ּבָאה ךיא --- גנונעק

 .רַאפ ןוא עיציּבמַא ןעּבָאה ײז ,רעּבָא העז ךיא ,ררעפ רָאּפ ַא טימ

 ,ןערָאפ ײז יװ ,ןהעז שטָאֿכ רימָאל ,ןַאּפש ןיא דרעפ ריפ וצ ךיז ןעניג

 .טירט ענינייא ,ןערָאּפעגײּברַאֿפ ןעגייז ןענַאּפשעג-ריפ יר ןופ טבָא

 טָאה רעטנײנ רעד } טעװערעקעג טוג עלַא ,ףיג ערערדנַא ,טירט-ײּב-

 ַא ןעסירעגסױרַא יז טָאה ן'רוח.ןּב ײּב ,ּפָאלַאנ ןיא ןעגָארטעג ףיז

 | ,תולעּפתה ןוֿפ לוק
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 רעּבָא ,ףלמ ,ןעלַאטש סרעוייק םעד ןיא ןעװעג ןיִּב ףיא --
 ףיא כָאה ָאד יװ דרעפ עכלעזַא --- וניבא:םהרבא יײּב רעוװש ףיא
 ! ןהעועג טינ ןעּבעל ןיא ךָאנ

 1 ןענָארטעגײּברַאּפ - טָאה ןענָאװטײר רעטנַאּפשעג-ריּפ רעד
 ןוא טנַאה עטינעג:טינ ַא טעװערעקעג טָאה ררעפ יר טימ רעּבָא
 יד ףױא רעיושוצ יד ןעשיװצ ,טרעטנָאלּפוצ ךיז ןעּכָאה דרעפ יד
 ?טרעקענּפָא ףיז טָאה רוב ,ײרשעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה קנייּב
 ךיז טָאה ןעדנָאר עטשרעּביײא יד ןופ םענייא ןיא יװ ,ןהעזרעד ןוא
 ,טצילּבעג דליוו ןעּבָאה ןעגיוא ענײז ,ןַאמ רעטלַא ַא ַא ןעּבײהעגֿפױא
 עגנַאל ןייז ןוא ןעטסיופ ןיא טקיררענּפיונוצ ךיז ןעּכָאה טנעה יד
 ףױא םינֿפש ענייז ןופ עגיניא ,טלעסיײרטעג ףיז טָאה דרָאּב עסייוו
 ,טכַאלעגרערנַאנופ ךיז ןעּבָאה קנײּב יד

 ץראיףרר טנעמעג שטָאב ײז ןעּבָאה רָאה עיורג ענייז רַאֿפ ---
 ,טגערֿפעג רוח-ןּב טָאה --- ? ןקז רעד ןיא רעװ ! ןעּבָאה

 רענעי ןיֿפ ץעגרע ,רּברמ רעד ןופ םירעדליא ףייש זיא סָאד ---
 שנעמ רעניטכעמ ַא --- טרעפטנעעג ףולמ טָאה -- בָאומ טיײז
 ענײז ןוא ןעלמעק ןעטרעה עצנַאג טנָאמרַאפ ,רעֿפײר ַא רהעזי ןוא
 ,הערּפ ןעטשרע ם'נופ םיסוס יד ןופ ןעמַאטש ,ןעמ טגָאז ,ררעּפ
 .ףיז םסיילפעג ןַאּפשעג-ריפ ס'נוֿפ רעּבײרטנָא רעד טָאה עליײװרעד =
 רערעי ןוא ,הלועּפ םוש ַא ןהָא רעּבָא ,דרעפ יד ןעגיהורעּכ וצ
 .םעד טכַאוּבעגסױרַא רעמ ךָאנ טָאה רענײז , בויַּפ רענעגנולעג-טיג
 ,םילּכ יד ןוֿפ ךייש

 רעסיוא ןעירשעגנ רע טָאה -- !ןעמענ םיא לָאז חור רעד --
 :לעזַא ןענייז ײז ! ײז טּפַאֿכ !רעביג ,ענימ רערניק ,טפיול --- ךיז
 ןעֿפורעג רע טָאה -- ! ריא יװ טקנוּפ רּברמ רעד ןופ רעדניק עֿכ
 טבש ןייא ןופ ןעװעג ,םיוא טזײװ ,ןענייז סָאװ ,רעמיײלעּב ענײז וצ
 | ,םיא םימ

 .,טעקירּבעג ףיז ןוא ןעמירעג רעקרַאטש ץלַא ךיז ןעּבָאה דרעֿפ יד
 ןעבָאֿפ ןעמונעג ךייש רעד טָאה -- ! רעמיור רעטֿפולּפרַאֿפ ---

 רע --- רעטיײר םעד ןענעקטנַא טסיופ רעטקיררענֿפױנוצ רעד טימ
 ןערָאװשעג ,ןעוערעק ײז ןָאק רע זַא ,ןערָאװשעג רימ ךָאד טָאה
 יעװ ײז יד זַא ,ןעצעג עשיניײטַאל ענייז ןוֿפ היפונּכ רעצנַאג רעד ײּב

192 



 'יװ ןעגלָאּפ םיא ןעלעװ ןוא םרעלדָא יד יװ םיא ײב ןעהילפ ןעל
 :ַאמ יר ןייז לָאז טכילֿפרַאפ ! ןייז רע לָאז טכולֿפרַאפ ! ןעסּפעש יד
 ערעײט ,ענײמ ררעפ !רענגיל ַאזַא ןעריוּבעג טָאה סָאװ ,עמ
 טימ ײז ןערירוצנָ ןָאמ .בורת ַא רָאנ רע לָאז יַאװלח ! עניימ דרעֿפ
 .,לעװ ףיא ,שטיּב רער

 ןעדליװ ַא ןיא ןערָאלרַאֿפ ףיז טָאה עזַארפ רעד ןפ ףיס רעד
 ,ןייצ יד טימ ןעצירק

 םרָאװ ןייא רָאנ ,טרָאװ ַא יז טגָאז ! ײז וצ רעכיג טֿפױל .,ײה --
 ןוא ,ןעגיװרַאֿפ ְךייַא טנעלפ עמַאמ יד בע םימ ,רעריל יד
 סָאװ ,ןעװעג ןיִּב ךיא רַאנ ַא ַארַא'ס ָא ! ןעגיהורעּכ ךיז ןעלעוו "יז :
 ,רעמיור ַא ףיוא עול ַאפ ףיז ּבָאה יא

 טָאה רע ,ןעליֿפעג םכייש םער ןעגַאטשרַאֿפ ףיליײרג טָאה רוח-ןּב
 ןופ ױזַא טינ שמַאטשעג טָאה גנוגערפייא ס'נקז םעד ןא ,טסואועג
 ױזַא טינ ןוא ררעפ ערעײט ענייז רעּביא ץלָאמש ןעטגיריילעּב ןַיז
 :ענוצ ןיז ןיֿפ יה ,סרוקנָאק ם'נופ גנַאנסױא ן'רָאפ ָארומ ןייז ןוֿפ
 ןעװעג רָאנ טינ דרעֿפ יר ןעניז ףיש םעד רַאפ .ײז וצ םיײקנעדנוּב
 שממ טָאהעג טלָאה עקַאט ײז טָאה רֶע -- ,ץַאש ַא ןָא רצוא ַא
 ,טּפַאשנערײל רעכילטרעצ ַא טימ

 טָאה ,תיּבח-לעּב רעײז ףיוא ךייא ןוא ררעֿפ יד ףיוא גידנעקוק
 ײז ,ײז ןעשיווצ דנוּבפיונוצ םעד ןײטשרַאּפ וצ ןעּבױהעננָא ריח-ןּב
 ןייז טימ טלעצעג ןייא ןיא ,ןעניוא עניז ףיוא ןעסקַאװעגסױא ןעניײז
 .ײב םמולחעג ןוא גָאטײּב ײז ןענעװ טגוָאזעג טָאה רֶע ,החּפשמ
 ףרוד ןייז שײבמ וצ טמיױרטעג רעטלַא רעד טָאה רשֿפא ,טכַאנ)

 עקַאט םעד ּכילוצ ןוא רעמיור עגידרעּפָאה , עטסַאהרַאפ יד ײז
 ּוצ ןעּבױהעגנָא טינ ,ןײרַא טָאטש ןיא טֿכַארּבעג ײז םע רע טָאה
 ,סרוקנָאק ןופ ףמואירט טימ סױרַא ןעלעװ ײז זַא ,וליּפַא ןעלפייוצ

 טינ ןייז לָאז סָאװ ,רעּבײרטנָא ַא ןעגירק ןענָאק טעװ רע רָאנ בוא |
 םער ןײטשרַאפ לָאז רע טרעײנ ,סעצײל יד ןע עמלָאה ןיא טינעג רָאנ
 יַּפָא טינ םִיא טָאה רעּבײרטנָא ן'טימ רעּבָא ,דרעֿפ ענייז ןופ טסײג
 טלעמוטרַאפ טָאה ןוא שנעמ סייא ןעװעג זיא רע ןוא ,ןעמלָאגעג
 ,תוליק ענַײז טימ ץַאלפ םעד

 יד רַאֿפ דרעֿפ יד טּפַאֿכעגנָא טנעה גי לרנהעצ ַא ןעּבָאה ףילרנע
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 םליטשעג ךז טָאה'םס רעדײא  ךָאנ ,ײז טגיהורעּב ןוא ףעלמײצ

 ןערָאּפעגסױרַא ענערַא רעד ףיוא זיא דנוצַא ,ןרָאצמירג ס'נקז םעד

 טָאה עגיררעהירפ יד סָאװ ,טיײצ רעד ןיא ןוא ,ןעגָאװטײר רעײנ ַא

 :םױרַא ןעגָאװ ניר ר ע ד טָאה ,ןענײװש טימ טנענעגעּב םלוע רעד

 ןעניז סָאװ ,ןעײרשעג ןויא ןעטנעמסירָאלּפַא ןופ רענוד ַא ןעפורעג

 *עג זיא ןעגָאװטײר רעד רעטנעהענ סָאװ ,רעגיכליה ץלַא ןערָאװעג

 .טײר םעד ףױא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענײז ןעגיוא סנעמעלַא ,ןעמיק

 .יײא םָאד ןעװעג זיא ןעגָאװטײר רעד ,רעּבײרטנָא םעד ןיא ןעגָאװ

 ביל א רעּבָא ,רעטייּבעג-טסעפ ַא ,טכַארּפ ןוא טסנוק ןופ עטשרעּב

 ןופ ןעגנוריצרַאפ טימ טקערעּב ןעצנַאגניא ןעװעג רע ןיא ,רעט

 יד ףיוא ּפעק-רעגימ ענעזנָארּב טימ ,ןײּב:רנַאפלעה ןוא עונָארּב

 ןיא ןעטנָאמָאכ עצרַאװש ןעגָארטעג ןעיּבָאה דרעפ יד ,סקַא ןעקע

 ,ערָאמ רעשימיור רעד טול ,ןענײז ערעײז ןעקע יד ,סעצייל עסייוו

 עֿכלעװ ןיא ,םעװירג יד ןעכײלג סָאד ,ןערָאשעגרעטנוא ןעװעג

 ,רעדנעּב עלעג ןוא עטיור ןעטֿפָאלּפרַאֿפ ןעװעג ןענייז'ס

 ןענָאװטײר םעד ןוֿפ טכַארּפ יד ןוא דרעפ יד ןופ .טײקנײש יד

 רעטסֿכעה רער וצ זיִּב סערעטניא סרוח-ןּב טקעװעגֿפוא ןעּבָאה

 םוצ ןעקוקוצ ךיז ןעמונעג םַאזקרעמֿפױא טָאה רע ןוא ,הגירדמ

 | ?ןײז סע ןָאק רעװ :רעּבײרטנָא

 ןעמואװשעגפיורַא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא עגַארפ עגיזָאד יר ןעוו

 יײרטנָא םעד ןהעז טנָאקעג טינ ךָאנ רע טָאה ,חומ סרוח-ןּכ ןיא

 נָא רעד רעּבָא ןטלַאטשעג עלוֿפ ןיז טִינ וליּפַא ןןא םינּפ םרעּב

 טנַאקעּב ןעזיװעגסױרַא םיא ןעּבָאה לעטש רעצנַאג ןייז ןוא קילּב

 געט ענעגנַאגרַאפ גנַאל ןופ םעפע טנָאמרער לעקנוט םיא ןוא

 ?ןייז סָאד ןָאק רעװ
 .ןעּפָאלעג ןענײז ררעפ יד ,רעטנעהענ ץלָא ןעמוקעגוצ זיא רע

 טָאה םלוע רעד טָאװ ,סעיצַאװָא עגידנעשיור עגידעּבעל יד ףָאנ

 ןעמ טָאה ןַאּפשעג ןייז ןוֿפ טֿכַארּפ רעד ךָאנ ןוא ,טֿכַאמעג | םיא

 -לעטשעגֿכױה םרערנוזעב ַא ןעוװעג זיא רע זַא ,ןייז רעשמ טנָאקעג

 ,טשריֿפ רעטמייעּב ַא רשפא רָאנ רעּבָא הררש רעט

 ויא ןערינרוט ןיא טײל עסיורג ינימ עֿכלעזַא ןוֿפ לײטנָא רער

 םיֿפלמ וליּפַא ןעגָאה טֿפָא ץנַאנ ,טיהנעטלעז ןייק ןַאד ןעװעג טינ
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 גנינעביצסיוא םלַא ץנַארק:רעּברָאל םענירג םעד ןעניװעג וצ טֿפזעג
 .ָאמָאק ןוא רסיק-ןורינ רַאגָאז ןעּבָאה ,טסואוועּב יװ ,רעניז םעד רַאפ
 ,ענערַא רער ףיוא ןעגעווטײר יד ןעּבײרטוצנָא טמעשעג טינ ךיז םוד

 םליע ץכרוד טּפוטשעגרוד ףיז ןוא ןענַאטשענֿפײא זיא רוח-ןּב
 .ַאצמורַא רעד וצ רעטנעהענ ,קנייּב הריש רעטשרע רעד וצ זיִּב -

 ןעּבָאה ןעגנוגעװעּב ענייז עלַא { טסנרע ןעװעג זיא םינּפ ןײז ,גנומ
 | ,גנוגערֿפױא עץפיט ַא טקירדעגסיוא

 .נָא ם'ניֿפ טלַאמשעג עצנַאג ירד ןהעז טנָאקעג ןעמ טָאה טציא
 טימ ןעמַאזוצ'} ןעגָאװטײר ם'ניא ןײלַא םינ ןעוװעג זיא רע ,רעּבײרט
 :עּב ךיז ןענעלפ סָאװ ,תוררש עסיורג ;רבח ַא ןערָאּפעג ןיא םיא
 רוחףּכ רעּבָא ,טּבױלרע ןעװעג םע ןיא ,ןערינרוט ןיא ןעגיליימ
 ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,רעּבײרטנָא םעד רָאנ ןהעז טנָאקעג טָאה
 םורַא טײרדעגמורַא לָאמ עגיניא םעציײל יד ,ןעגָאװטײר ןיא ךײלג
 .ײרפ ַא טיִמ רָאנ טקערעּב ןעװעג ןיא טלַאטשעג עניײש ןייז ,ףיז
 טָאה טנַאה רעטֿפער רעד ןיא ,ףוט ןעטיורלעה ןופ עקינומ רע
 .םיוא סָאװטע ַא טימ --- רעקניל רעד ןיא ,שטיײּב ַא ןעטלַאהעג רע

 ןיז .סעצײל ריפ יד --- םירָא ןעמקערטשעגסיוא ןוא םענעּבױהעג
 .על ןוא טֿפַארק לופ ,זעיצַארג טסכעה ןעװעג זיא לעטש רעצנַאג
 .עגפיוא רע טָאה עוטַאטס ַא ןוֿפ טײקגיטליגֿפײלג רעד טימ ,ןעב
 .ןּב ,ןעיירשעג:תולעּפחה ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא םירוטש םעד ןעמונ
 רעד ןוא טקיטסניא ןײז  טרעװילנרַאפ יװ ןענַאטשעג זיא רוח

 ןופ רעּבײרטנָא רע ר ,סרָאנענּפָא םינ םיא ןעּבָאה ןורּביז
 !עלַאסעט ןעװעגויא ןענָאװטײר םעד

 ם'נוֿפ טֿכַארּפ רעד ןָא ,ררעּפ עֿפילרעה ,עטלײװרעדסיױא יד ןָא

 רעּכָא טּפױהרעד --- גנוטלַאה .רעגעגױאװעגּפָא רעד ןָא ,ןעגָאװטײר
 ,םירביא-סטֿכיזעג עּפרַאש-רעלרָא ,עטלַאק ירד ןופ קורדסיוא םעד ןָא
 עצנַאנ ףרוד ּפיט ןעשימיור םעד ןיא טעּברַאעגסױא ךיז טָאה סָאװ
 טָאה עלַאסעמ זַא ,טנָאקרעד רוח-ןּב טָאה ,רעגניווצעּב:טלעװ תורוד
 .עגנײא ,גיד'הװאנ ױזַא טקנוּפ זיא רע זַא ,ןעטיּבעגמוא טינ ףיז
 :לעורעד ןיא רע זַא ,רעהירפ יװ גידרעּפָאה ןוא ףיז ןיא טּבױלג
 טימ ,רובּכ ךָאנ ךיז ןעגָאי ןייז םימ טלעמונַא סָאװ עלַאסעמ רעגיּב
 ,קזוח ןייז טימ ןוא טָאּפש ןייז טימ ,םזיניצ ןייז
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 .ןעּביִז לעטיּפַאק

 - ,לאווק ןעשילאטסאק םייּב =

 רעד ןופ ךיז טָאה ,ןעטנוא ןעגנַאגעגּפָארַא זיא רוח-ןּב תעשּב -
 יירעגסיוא טָאה ןוא רעּבַארַא ַא ןעּביוהעגפיוא קנַאּב רעמשרעטנוא
 | ;לוק ץ'פיוא ףיוה ןעפ

 .ליא ףײש ! וצ טרעה ,ברעמ ןוא חרומ ןופ ןעשנעמ ריא --
 ןופ ןעמַאמש סָאװ ,דרעֿפ ריפ טימ ,סירעג ןייז ףייא טקיש :םירעד
 ײז ,רעהַא ןעמיקעננָא רע ןיא ,םיסוס עטסטּבילעג ס'ֿכלמה המלש
 .ינעג ַא ןעּבָאה ףרַאד רע ,רינרומ םעד ןיא ןעגילײטעּב ךיז ןעלָאז
 טעװ סָאװ ,םעד . ,ררעפ יד ןעּבײרטוצנָא ,ןַאמ ןעטנעװַאהעּב ןעט
 ןעֿפילטשריֿפ ַא וצ רע טגָאז ,ןײז וצ .רעהעג'ס יװ ןעריפסיוא םָאד
 ןיא ,קריצ ןיא ןוא טָאטש ןיא ,ןעטרָאד ןוא ָאד ,םוטעמוא ,רכש
 .ימומ יד ןוא עקרַאטש יד ףיונוצ ךיז ןעמוק'ס ואװ ,רעטרע עלַא
 ףײש ,רַאה ןײמ טרער ױזַא ,זורכ ןעניזָאד םעד טײרּפשרַאֿפ .,עג
 | ! בידנ רעד םירעדליא

 .עּב עגירעּבעל ַא ןעֿפורעגסױרַא טָאה אריק:לוק רעגיזָאד רער
 טָאה טֿפַאנרַאֿפ ויּב ןוא ,ענערַא רער ףיוא םליע ןעשיווצ גנוגעו
 ,עיֿבָאיטנַא ןופ ןעזײרק:טרָאּפס עלַא ןיא טדערעג ןוֿפרעד ןיוש ןעמ
 *=עגנָא ףיז גידנעלקנייוק רע טָאה ,טרעהרעד סע טָאה רוח-ןּב זַא
 טָאה ךולמ ,ףייש ן'פיוא ָאד ,רלָארעה ן'פיוא ָאד ןעקוק וצ ןעּבױה
 ןוא ,גָאלשרָאֿפ םער ןעמענוצנָא העדּכ טָאה רע זַא ,טנײמעג ןיוש
 רעק ַא ףיז טָאה ןַאמ רעגנוי רעד ןעװ ,רעגנירג ןערָאװעג זיא םיא
 ;טגערֿפעג ןוא םיא וצ ןָאמעג
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 ?ףילמ רעטוג ,דניצַא ןיהואוו ,וג ---
 רלַאװ ןיא רעהַא ןעמוק סָאװ ,עלַא יװ ןָאט טסליװ וד בוא -- = |

 ןיד ןעגעװ ןעֿפרַאװסױא ןַײג לּכ:םדוק וטזומ ,לָאמ ןעטשרע םער
 | ,םרעפטנעעג לעכיימ כש ַא טימ ךולמ טָאה ---,טפנוקוצ

 רעטרעװ ענײד ןיא רעה ףיא םנח ?וטסנָאז = ,ןעפרַאװמױא --
 ,ןיטעג רעד וצ ןײג רימָאל םוק ןענעװטסעדנופ ,עינָאריא ַא

 .ילק ָאד ןענײז ןָאלָאּפַא ןוֿפ רעניד יד ,סוירַא ןופ ןוז ,ןײג א --

 רעדָא עיטיפ ַא ןוֿפ ןעכורפש יד ןערעה טינ ָאד טסעװ וד ןרעג
 .רָאנ ,טַאלב-סוריּפַאּפ ךַאּפנײא ַא ןעּבעג ָאד ריד טעו'מ ןעליגיס ַא
 ןעֿפרַאד םע טסעװ וד ןוא ,לעגניימש ם'נוֿפ ןעסירענּפָארַא סָאװ
 סע טסעװ וד זַא .לַאװק ןעסיװעג ַא ןופ רעסַאװ ם'ניא ןעקנוטנײַא
 .רָאפ ריד טעװ סָאװ ,זרעּפ ַא ףיורעד ןהעז רער וטסעװ ,ןעמענסױרַא
 | ,טֿפנוקוצ ןייד ןעגָאזױא

 ,טליקעוּפָא גיטנָאק טָאה טײקגירעגיינ םרוח:ןב ---
 יעװ ןרעמיק וצ סָאװ טינ ךיז ןעּבָאה סָאװ ןעשנעמ ןַאדַאֿפ --

 טסייה יװ --- טגָאזעג ךילרעטסניֿפ רע טָאה --- טפנוקוצ רעײז ןעג
 ?לַאװק רעד טָא

 | ,עילַאטסַאק ---
 ,ןייג רימָאל םוק ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא םש ַא טָאה רע ,ָש ---
 עפרַאש טימ טריּפשעגכָאנ הביננּב םיא טָאה רעֿפלעװ ,ןֿפ ֿולמ 5

 גנומיטש ם'רבח ןייז זַא ,טקרעמעּבמוא ןע עּבילּבעג טינ זיא .,ןעקילּב
 טָאה ,גידנעהעז טינ יװ טעמּכ ,גיטליגֿפײלג ,טױעדנטעג יז טָאה
 -ַאנ רעד ןוֿפ רעדנואוו .עטלַא יד רעּביא טשטילגעג ךיז גיוא ןײז
 ,געװ ןיֿפױא טנעגענעּב ףז ןעּבָאה סָאװ ,טסנוק רעד ןופ ןוא רומ
 .נזרַאפ ,ּפָאק ןעטזָאלענּפָארַא ַא טימ ,ךילעמַאּפ ןעגנַאגעג זיא רע

 ,טרָאװ ןייק גידנעדײרסױרַא טינ ,ןעקנַארעג ןיא ןע
 םיא ,גיר'הרוחש-הרמ ױזַא טכַאמעג םיא םע טָאה קילּבנָא םעלעמעמ

 טָאה'מ טניז ,העש ןייק רעּבירַא טינ ָךָאנ זיא'ס זַא ,טֿכַאדעג ךיז טָאה
 ןיק רעּבירַא םינ ךָאנ ,ןעמַאמ ןײז ןופ ןעסירעגּפָא דלַאװנ טימ םיא
 :לע ענײז!ןוֿפ זיוה סָאד טעמתחרַאפ טָאה רעמ יור רעד טניז ,העש
 ןײּפ ןוא שואי ןעצנַאג םעד טּבעלעגרעּביא רעדיװ טָאה רע ןרעמ

 .עג ללכּב טָאה סָאד בױא -- ערעלַאג רעד ףיוא ןעּבעל ןייז
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 ןענַאטשעגפױא גירעּבעל זיא ןורּכיז ןײז ןיא ;ןעּבעל ןעסייה טנָאק

 :רַא ןײז ײּב טזָאלרַאפ טינ לָאמנײק םיא טָאה סָאװ ,קנַאדעג רעד

 םָאװ ,קגַאדעג רעגיצנײא העד --- ףיש:ףָארטש רעד ףױא טעּב

 וצ םקונ ךיז קנַאדעג רעד ,ןעּבעגעג המשנ ַא טלָאמעד םיא טָאה

 --- ןעטכַארט ןַאד יז ײּב רע טנעלפ --- ן'סוטַארג ,ןעלַאסעמ ןיא ןייז

 לָאמנײק --- רעּבָא ןעלַאסעמ  ,ןייז לחימ ןענָאק רשֿפא רע טלָאװ

 עניו ןיא ףױז ןעקרַאטש וצ ידּכ יװ ױזַא םעפע !טינ ןעּבעל ןיא

 דנַאנַאכָאנ טרעהעגֿפױא טינ רע טָאה ,רענעלּפיהמקנ עטסרליוו

 ערעזנוא ןעּבעגעגסױרַא זנוא טָאה רעװ, :ןעגַארפ יד ןרזחוצרעּביא

 קווח ןוא הוװַאנ טימ ןוא טֿפַאלעגסױא ךימ טָאה רעװ ?רעגָאיֿפָאנ

 --- ףליה ןוא םימחר ןעמעּכענ ּבָאה ףיא ןעוו ,רימ ןופ טרעקענּפָא ךיז

 +געטש ןוא *!רעטסעװש ןוא ןעמַאמ ןיימ רַאֿפ רָאנ ,ףיז רַאפ טינ

 ןײא טימ טזָאלענסױא ענײז ןעקנַאדעג עגיזָאר יד ךיז ןעּבָאה גיד

 ףלעה ,ןענענעגעּב םיא לעװ ףיא סָאװ ,גָאט םעד ןיא, !הליפּת

 יערט וצ םיא רימ ףלעה ,ןרעטלע ענײמ ןופ טָאג רעסיורג ָא ,רימ

 "!המקנ רעטלײװרעדסױא ,רערעדניזעּב ַא טימ ןעפ

 ,טנעגעגעּב םיא רע טָאה טָא ןוא

 רשפא ןעטלָאװ ,דנעלע ןוא םירָא טנעגעגעּב םיא רע טלָאװ

 ,טָאה עלַאסעמ רעּבָא ,רעבײװ ןערָאװעג םיא וצ ןעליֿפעג ענײז

 יכעמ ןוא ףײר ןהעזעג םיא טָאה רע ,גָאט ַא טּבעלעג ,סיוא טוײװ

 רעד סָאװ ,ץנַאלג ןוא טבַארּפ רענעי טימ טלעננירעגטורַא , גימ

 ײּב ןעזיװעגסױרַא קשח ַאזַא טימ טָאה רעמיור רעגידנעּביל:םיסקול

 | ,מײהנענעלעג רערעי

 יעג עגידנעײגרעּבירַא ַא .רַאֿפ ןעטלאהעג טָאה ףולמ סָאװ ,סָאד

 ירנורג ןערעפיט ַא טַאהעג ןתמא רעד ןיא טָאה ,גנומיטש עטקירד

 ןעֿפורוצסױרָא ױזַא יװ ,רענעלּפ ןיא טלעּבירגעג ךיז טָאה ריח-ןּכ

 , םײטשנעמַאזוצ ַא ףיוא אנוש-םד ןייז

 ינעבײא ןופ עײלַא ַא ןיא טעװערעקרַאּפ ךיז יז ןעּבָאה דלַאּב

 ינעװ ן'פיוא טנעגעגעּב ײז ןעּבָאה רעײגריצַאּפש ףעלדער ;רעמיײּב

 רעטנוא ןעיורפ ןעגָארטעג ןעּבָאה טכענק ןגירנעטײר ןיא םוֿפוצ

 ןערָאֿפײּברַאפ רערורעג ַא טימ טגעלפ טײצ וצ טײצ ןופ ;ןעטלעצעג

 ,ןעגָאװטײר ַא
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 ךיא טרעדינענּפָארַא זײװכעלסיּב געװ רעד טָאה עײלַא קע ןיא
 .,רענײטשנעולעֿפ טמיױרג ןעּבױהרעד יז ןעּבָאה סטֿכער ;לָאט ַא
 .טָאה ןעטרָאד ,ןײלֿפ רענירג רעשירפ ַא טײרּפשעג ךיז טָאה םקניל
 ,לָאװק רעשילַאטסאק רעטמירעּב רעד ןענופעג ףיז

 םעד ןעשיװצ געװ א טנײלעגכרוד ךיז ןעּבָאה רענעמ ערייּב
 ןהעורעד טָאה רהחףב ןוא ,וצ לַאװק םֹוצ םליע ןעטכידעג
 ןיא ןלעפ ןיפ ןעגָאלשעג טָאה סָאװ ,העסַאװ רָאלק םָארטש ַא
 גירנעזיורּב ןוא גירנעמיוש ןוא ןייטשלעמרימ ןעצרַאװש ןופ ןײסַאּב ַא
 ,עקײל ַא ןיא יװ ױזַא ןעדנואוושרַאפ טרָאד סע זיא

 ּויא םָאװ ,עשינ ןימ ַא ןיא ןייסאּב םענרענייטשלעמרימ ןעּבעל
 רעטסירּפ רעטלַא ַא ןעסעזעג ןיא ,ןלעֿפ ןיא טקַאהעגױא ןעװעג
 *לופ ַא --,ןעשטיינק עֿפימ ןיא םינּפ סָאר ,דרָאּב רעגנַאל ַא טימ
 טָאה סָאװ ,ןעגָאז וצ ןעװעג רעש זיא'ס ,ריזנ ַא ןיפ ּפימ רעמוק
 רעגידנעצײלֿפ גיּביײא רעד יצ ---,םלוע םעד רעהַא ןעניוצעג רעמ
 .ןעסעזעג רימּת ָאר ןיא סָאװ ,רעטסירּפ רעטלַא רעד רעדָא לַאװק
 רעּבָא ןעטֿכַארטעּב טזָאלעג ףז ןײלַא ,טקוקעג ,טרעהעג טָאה רע
 ןֿפ ןעמינרַאּפ טינ טראו ןיק םיא ןופ ףאנ ןעמ טאה לאמנייק
 יד םיא וצ ןעקערטשסיוא םלוע ןופ רעװ טנעלפ טײצ וצ טײצ
 םימ גידנעלטניפוצ שירזממ ןעּבטמ ַא םיא טגנַאלרעד ןוא טנַאה
 .ײַאֿפ ַא רַאפרער ןעּבעג ןיא ןעמענוצ יז ןקז רער טגעלפ ,ןעגיוא יד
 ןופ רעסַאװ ןיא ןעקנוטניֵא םע טגעלֿפ לּבקמ רער ,טַאלּב?םוריּפ
 טנעלפ ,ןז רער ףױא ךָאנרעד סע גידנעטלַאה ןיא ,  ןײסַאּב
 -יטעָאּפ רעד ,ןעמַארג ןיא טפירשפיוא ַא ףױרעד ןעניֿפעג רע
 םש םער טרדַאשעג םאיּפַאנק טאה ןעמַארג יד ןופ טרעװ רעש
 , לַאװק םינוֿפ

 םיצ ףיז ןעדנעװ וצ טַאהעג םײצ ףאנ טאה רוח-ןּב רעדײא
 =עּב עּפורג עײנ ַא ןעויועג עקנאל רעד ףיוא ףיז טאה ,לעקַארָא
 םינ םערעטניא ןעטסערג םער ןעּפורעגסױרַא ןעּבאה סאו ,רעֿכװ
 ,םליע ןעטלעמַאזרַאּפ ןעצנַאג םעד ײּב ףייא טרעײנ ,םיא ײּב ראנ

 ,רעסיורג הנישמ ַא ןעניוא יד ןיא ןעפראוועג ףיז טאה לכ-םדיק
 ףעמײצ ן'רַאֿפ טריפעג טאה'ס ןעכלעװ ,לעמעק רעסײװ ןעצנַאנניא
 ןופ ןעראפעג ןענײז רעטײר ײװצ ףאנ ,דרעפ ַא ףיױא רעטײר ַא
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 .יודנ ַא רהעֹז ןענארטעג לעמעק רעד טאה ןעקור ץֿפױא ,ןעטניה
 .,רלאג טימ ןעטציּפעג-ךיר ןוא ןעמיור ַא ,טלעצעג ןעס

 ןעֿפורעגּפא ךיז טאה -- !לעמעק רעֿפילרערגואװ ַא  רַא'ס --|
 | ,םלוע ןופ רענייא

 ,רעמײװצ ַא טגאזעג טאה --- תונידמ עטייוו ןופ טשריפ ַא --
 | ,גיניק ַא ראג אמתסמ ---
 ,רנַאפלעה ַא ַא ףיוא ןעטירעג טלאוו ניניק ַא --
 יעק רעסײװ רעד טריֿפ טשריפ ןייק טינ ןוא גיניק ןייק טינ --

 ץטימ רענײא ףאנ טשימעגנײרַא ףיז טאה ---,רָאג יורפ ַא ---,לעמ
 ,ָאכמס:רּב 8 ןיֿפ ןאט

 רעד ןופ ,רעטנעהענ ןעמוקע גוצ ערמערפ יד ןענַײז עלײװרעד
 ,תולעּפתה ענעגײא יר טקנוּפ טנידרַאּפ לעמעק רעד טָאה טנעהָאנ
 יד ןוֿפ רענײק ,סנעטײװ רעד ןוֿפ ןעזיװעגסױרַא םיא טָאה'מ סָאװ
 .נַאלש ַאזַא ןהעועג טינ ןעּבעל ןיא ךָאנ טָאה לַאװק םייּב רעֿכוזעּב
 טימ ,ןעגיוא עצרַאװש ,עסיורג עֿפלעוַא טימ ,לעמעק םעגײש ןעכ
 ענירועגײּב עכלעזַא טימ ,רָאה עכײװ עסײװ ףילנײװעגמוא עֿפלעזַא
 .סעֿפ רעּבָא ,עֿבײװ עֿכלעזַא טלעטשעג ןעּבָאה סָאװ ,םיֿפ עקרַאטש
 ! ןהעזעג טיג ןעכײלג ןיז לָאמנײק טָאה רענײק ,ןײנ ,םירט עט
 ,רערעײט ,רעגיטֿפערּפ רעד טסַאֿפעג םיא טָאה'ס טוג יװ טנייה

 רײז ןופ ץכעמערּבעּב ןוא זנערפ ענייז טימ ןיֿפַאדלַאּב רענערייז
 ענרעגליז יד ןעגנולקעג ןעּבָאה םירמ ןעדעי ײּב } רלָאנ ןופ ןוא
 "לג ,גנירג ױזַא טנַאּפשעג טָאה רע ןיא זלַאה ןייז ףיוא ףעלקעלג
 ,ןעקור ןייז ףיױא אשמ יד ןעליפ טינ רָאג טלָאװ רע יװ

 סָאװ ,יורפ יד ןוא ןױשרַאּפסנַאמ רעד ןעװעג ןיא רעּבָא רעװ
 .עלַא ןיא {ןעקור םלעמעק ןֿפױא טלעצעג ןיא ןעסעועג ןענײז
 ןעװעג זיא ,ײז ףױא טלעטשעגנָא ןעװעג ןעבייז סָאװ ,ןעגיוא םנעמ
 ,עגַארּפ עגיזָאר יר גיטנעק

 רעדָא טשריפ ַא ןעװעג תמאּב ןיא ןױשרעּפסנַאמ רעד בוא
 טזימעג ,טקיקעגנָא םיא טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי טָאה ,גיניק ַא
 ןײק טינ טכַאמ יז זַא ,תוינּפ ןופ טינ םיײװ םײצ יד זַא ,ןייז הרומ
 םלעװ רעד ןופ עגיטבעמ יד ןוא עסיורג יד ןעשיווצ קוליח םוש
 :רומ ןעסיורנ רעײהעגמוא ַא ,ס'מדו:רשּכ ע'טושּפ יד ןעשיווצ ןוא
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 .טיוה יד ;םינּפ ןעלַאפענגײא לָאמש ןיז .טקיקעגסױרַא טָאה ןַאב
 טּביױלרע טינ טָאה ןוא ,עימומ ַא וצ ןעֿכילנעג ןעװענ יא ברַאש ;

 לל53 ,טרעהעג טָאה ןוז רעד המוא ַא רַאפ סָאװ וצ ,ןענָאקרעד וצ
 .םעד רָאנ ןייז אנקמ טנָאקעג ןָאורעּפ רעצנַאג ןַײז ןיא ןעמ  טָאה
 ,טליהעגנייא ןעװעג זיא רע ןעבלעװ ןיא ,לַאש ןערעײמ

 .עג רערנעל-חרומ יד ןופ גהנמ ןמיול זיא םיא ןעּבעֶל יורֿפ יד
 ןענַאטשעּב ןיא סָאװ ,רעיילש ןעטֿכירעג ַא ןיא טליהעגניײא ןעװ
 - עטקערעּבמוא יר םורָא ,ןעצַאשוצּפָא םינ רָאג ןעציּפש ערעײט ןוֿפ
 .ענערלָאג ןעגָארטעג יז טָאה םנעגייּבנעלײא יד ןוֿפ רעֿכעה טנעה
 עכלעװ ,ףעלרעטָאנרעּפיּפ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןעטעלונַארב
 :םירָא יד טימ ןעדנוּברַאּפ ןעװעג ךעלעמייק ענערלָאנגיג ףיוא ןענײז
 .יוא ןעװעג ןענײז טנעה עריא .ףעלקנעלעג-טנַאה יד ײּב רעדנעּכ
 ,טרַאצ סעינָאלָאד יד ןוא ,טמירוֿפעג זעיצַארנ ןוא ןייפ ףילנײװענרעס
 .שילּב טימ טקעדעּב רענניֿפ יר ,רניק ַא ײג יװ גידו'נח ןוא ןיילק
 .עג ןעבָאה ײז זַא ,טרילָאּפענּפָא לעגענ יר ןוא ןעגניר עגירעשט
 .םערפ יד טָאה ּפָאק ן'פיוא  ,רעטומלרעּפ רעניזָאר יו טרירעמיש
 ןעלערק טימ ןעטֿכָאלּפעגכרור ,ץעג ענערלָאג ַא ןעגָארטעג עד
 טורעג ןעגָאה תועּבטמ יד ןוֿפ ענינײא  תועּבטמ ענעדליג ןוא
 יר ןעשיוװצ ןופ טצנַאלגעגסױרַא ןעּבָאה ערעדנַא ,,ןרעטש ן'פוא
 .ּפָארַא ןעסַאמ עטכידעג ןיא .ףיז ןעּבָאה סָאװ ,רָאה עצרַאװש.יֹולּב
 .יצ עטסנעש יד ןעװעג ןילַא ןעניז ןוא ןעקור ן'רעּביא טשטילגעג
 ןופ ךיז ןעציש וצ ידֹּכ רָאנ רעײלש םעד גידנעגָאה גיטיינ ,גנוד
 ךילדנײרֿפ ןוא גיהור יז םָאה ץיז ןעכיוה ריא ןופ ,ןוז ןֹוא .ביוטש
 ,םיא ןעטֿפַארטעּב ןיא טפיטרַאֿפ ױזַא ,םלוע ן'פיוא טקוקעגּפָארַא
 ריא םָאװ ,םערעטניא םעד טקרעמעּב טינ רָאג טלָאװ יז יװ ףיילנ
 שודיח רעטסערג רעד רעּבָא ,ןעֿפורעגסױרַא טָאה ןָאזרעּפ ענענײא
 .נעײז.רבוע ,טרעיילשרַאפ םינּפ ריא טָאה 'סָאװ, ,סָאד ןעװעג זיא
 ע'בושח ײּב ןעמינעגנָא ןעװעג זיא סָאװ ,גהנמ םעד טימרעד גיד
 ,טרָא ןעכילטנעֿפע ַא ןיא ןענישרע ןענעלפ ײז תעשּב ,ןעיורפ

 .יפ ןיא ,ןח אלמ ןעװעג זיא םירביא עטצינשעג טימ םינֿפ .ריא
 רער ןופ ּברַאּפ יד ,דנעגוי רעשירפ רעטשרע רעד ןוֿפ ץייר ןעל
 .ווע'נה'צראווש םינ ,ןעכירג יד ײב יװ םיײװ םינ ןעוװעג זיא טוה
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 רָאנ -- ,רעילַאג יד ײּב יװ דנָאלּב טינ ,רעמיור יד ײּב יװ גיד

 .םילינ ם'נופ ןוז יד סָאװ ,ץנאלנּפָא םענעי טגָאמרַאפ רעכיג טָאה

 עג םיוה עגיזָאד יד זיא גימֿכיזֿפרוד ןוא : טוה רעד וצ טיג דנַאל

 .טרעמישעגֿברוד טָאה ןעקאּב יד ןוא ןרעטש ןֿכרוד זַא ,ױזַא ןעוו

 סםָאװ ,גהנמ םעד ּבילוצ ,ןייש:טכיל רעֿכילטױר ַא יװ טולּב סָאד

 +רַאֿפ וצ --- רעדנעל:חרזמ יד ןיא ןעמונעגנָא ןָא םינומדק ןוֿפ זיא

 ןייש --- ןעגיוא עריא ןעניײז ,ןעמערּב:ןעגױא יד ץרַאװש ףיוא ןעּב

 ייװצ ,רעסערג ךָאנ ןעמוקעגסיוא --- םיורנ גונעג רוטַאנ רעד ןוֿפ

 טלעקניפעג ןעּבָאה ןעּפיל עמיור:ריּפרוּפ עטנעֿפעעג-טכײל יד ןעש

 ןוֿפ ןע'נח עלַא עגיזָאד יד וצ .טײקסײװ רערגעדנעלּב ןוֿפ רענײצ

 "רעטמירופעג שיסאלק רעניילק רער ןעמוקעגוצ ְךָאנ יא םינּפ ריא

 ָאורעּפ עצנאג ריא זַא ױזַא ,זלַאה ןעניגיױּב ןעקנַאלש ַא ףיוא ֿפָאק

 | ,טײהגייש עֿכילגיניק ןעֿפורנָא טנָאקעג ןעמ טָאה סלפּב

 ןפיוא טקיקעגנָא גונעג ךיז טָאה רַאוּת.תֿפי עטנַאקַאּבמוא יד זַא

 עבילטע טימ טרנעװעג ךיז יז טָאה ,טֹרָא םעד ףיוא ןוא םלוע

 יויר ַא ישיּכ ַא -- לעמעק םעד ןוֿפ רעּבײרטנָא םעד וצ רעטרעוו

 - םיא טָאה ןיא לַאװק םוצ לעמעק םעד טריפעגוצ טָאה יׂשוּכ רעד

 םיא יז טָאה ךָאנרעד ,הינק יד ףיוא ךיז ןעזָאלוצּפָארַא ןעגנואווצעג

 | .,רעסַאװ ןעמעננָא לָאז רע ,רעֿפעּב ַא טגנַאלרעד

 ןעּפַאלק ַא טרעהרעד סנעטיײװרעד ןופ ףיז טָאה עגר רעד ןיא

 דעג זיא סָאװ ,םלוע רעד .ררעפ ןוֿפ ןעלּפמַארט ַא ןוא רעדער ןופ

 טימ טָאה ,לַאװק םייּב ענעצס רעד ףיוא טקוקרַאפ ,ליטש ןענַאטש

 ךעכַאמ יצ ײרפ ,ןעטײז עלַא ףױא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךז תולוק

 | | |  עװ םעד

 .ףולמ טָאה --- !ןערָאּפרעּביא זנוא ליװ רעמיור רעד !ףיז טיה ---

 רעד ןופ ליּפשיּב ַא םיא ןעּבעגעג ןוא ןרוח-ןּב וצ ןָאטעג יײרשעג ַא

 | - ,הטילּפ רעטסניטסַאה

 טָאהס ןענַאװ ןוֿפ ,טײז רער ןיא טײרדענסױא ךיז טָאה רוח-ןּב

 טָאה סָאװ ,ןעלַאסעמ ןהעזרער טָאה ןיא ,שער רער ןענָארטעג ךיז

 ײסָאד ,םלוע ן'פוא ךײלג ןענָאװמײר ןעגינַאּפשריפ ןיז ןיא טנָאיעג

 :ףילטײר םיא טָאה רוח-ןּב זַא ,טנעהָאנ ױזַא ןעװעג רע זיא לָאמ

 | יהעז טנָאקעג
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 םער טוָאלעגרעּביא םלוע רעד טָאה -- ןעֿפָאלעגרעדנַאנופ יז
 .םעד ףרוד ןערעװ וצ ןערָאּפעגרעּביא רלַאּב ,טצישעּבמוא לעמעק
 ןופ רענטירּפס ןעװעג רשפא רע זיא ללכּב ,ןענָאװמײר ןעגידנעגָאי
 -ילּבעג רע ןיא טציא דָארג רעּבָא ,טלעװ רעד ןיא ןעלמעק עלַא
 'םגה ,ט'הרג-הלעמ'עג גיהור ןוא ןעגיוא עטֿפַאמרַאֿפ;טימ ןעגיל ןעּב
 ,סעטיּפָאק יד טימ טרירעּב טָא:טָא ןיוש םיא ןעּבָאה דרעפ יד
 =רַאֿפ ןױש טָאה רע ןַא ,טלעטרעצעג .ױזַא ןעװעג זיא רע םינּפַא
 ישוב רעד ,הנכס ַא תעשּב ןעפלעה וצ ןײלַא ךיז ױזַא יװ ,ןעסעג
 טלעצעג ןיא ןקז רער ,טנעה יד טימ ןעֿכָארּברַאֿפ המיא רַאֿפ טָאה

 ןעװעג ןיא רע רעּבָא ,ןעפױלטנַא וצ גנוגעװעב ַא טֿפַאמעג טָאה
 .הנּכס רעגיזָאד ועד ןיא וליּפַא רע טָאה בנַא ןוא ,וצרעד טלָא וצ

 :עג יא סָאװ ,גנוטלַאה עגיריבּכּב ןייז ןעזָאלרַאפ טלָאװעג טינ עגר
 ןעװעג ןיוש זיא יורפ רעגנוי רעד רַאפ ,רומַאנ עטײװצ ןיײז ןע רָאװ
 ,ךיז ןעװעטַאר ןעגעװ ןעטֿכַארמ וצ טעּפש

 טָאה רע ןוא עלַא יװ רעטנעהענ ײז וצ ןענַאטשעג זיא דוח-ןּב
 | :ןעלַאסעט וצ ןָאטעג יירשעג ַא

 !קירוצ !קירוצ !טסרָאּפ וד ןיהואו ,העז !טלַאה .--

 ,גירנעהעז ,טכַאלעגרעדנַאנופ גיד'הװַאנ ףיז טָאה רעמיור רעד
 טָאה ,קילגמוא סָאד ןעדײמוצסיוא הצע רעדנַא ןיײק ָאטינ זיא'ס זַא
 עטשרערָאֿפ יד טּפַאכעגנָא ןוא דרעפ יד וצ ןָאטעג גנורּפש ַא רוח-ןּב
 ,םיוצ ן'רַאֿפ

 ריד ײּב זיא ןעּבעל סנעשנעמ ַא !רענײא בלּכ רעשימיור וד ---
 :1ײרטשנָא ,ןעלַאסעמ וצ ןעּבעגעג ײרשעג ַא רע טָאה ---!טשינרָאנ
 יד ,טײז ַא ןָא דרעֿפ יד ןעװערעקוצּפָא חוּכ ןעצנַאנ ןייז גידנעג
 :עג ןוא םיפ.רעטניה יד ףיוא טלעטשעג ךיז ןעּכָאה עטשרערָאֿפ
 :ָאװ:טײר רעד ;קירוצ ףיוא ןָאמ פוטש ַא עטשרעטניה יד ןעגנואווצ
 .עגנײַא םיוק ףיז טָאה עלַאסעמ ןוא ,ןָאטעג גיוװ ַא ףיז טָאה ןעג
 ןעגױלֿפעגסױרַא ןיא רעֶּבָא רבח ןייז ,ןעלַאֿפוצסױרַא טינ ןעטלַאה
 | ,ץָאלק ַא יװ ןעגָאװ ןופ

 :םול ךיז םלוע רעד טָאה ,רעּבירַא זיא הנּכס יד זַא ,גידנעהעז
 .בײלנרַאפמוא סרעמיור םעד ךיז טָאה ָאד .טֿכַאלעגרעדנַאנוֿפ גיש
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 פִא טָאה רע ,ץנַאלג ןעצנַאג ריא ןיא ןעיװעגסױרַא הּפצוח עכיל

 :גַאגעגוצ ,ןעגָאװ ןופ ּפָארַא ,רעּפרעק ןיז ןופ םעציײל יד ןערנוּבעג

 קילּב ַא גידנעֿפרַאװ ןוא ,יורפ רעגנוי רעד טימ ןקז םער וצ ןעג
 !טגָאזעג רע טָאה ,ן'רוח-ןּכ ףיוא

 ןיִּב ףיא !ןײז לחומ ףימ ךייא טעּב ףיא !לחומ ךימ  טײז --

 וַא ,ררע-רעטומ רעטלַא רעד ייּב ךייִא רעוװש ךיא ןוא ,עלַאטעמ

 זיא'ס סָאװ ןוא ,לעמעק רעיא םינ ,ךייַא טינ ןהעזעג טינ ּבָאה ףיא

 ךיז ףיא ּכָאה ,םורַא ָאד ןעײטש סָאװ ,ןעשנעמ עטוג יד וצ יש

 ּכָאה ךיא ,טֿפַאשהירּכ ןײמ ףיוא ןעזָאלרַאפ ליפ וצ רשפא עקַאט

 ?עּב רעּבָא ןיא ,ײז רעּביא ןעבַאמ גיטסול לעסיּב ַא ךיז טלָאװעג -

 ןעכַאל ײז ןעלָאז ָאט ,רימ ןופ ןעֿפַאל ןעלָאז ײז ,טרעש
 | , טייהרעטנװעג

 רע סָאװ ,קילּב רעשיטָאּפש ּבלַאה ןוא רעגיטומטוג ּבלַאה רער

 רעליופ רער ןוא ,םלוע םעד ןעקנָאשעג לעֿכײמש ַא טימ טָאה

 . .רײר ענײז טימ טמיטשעג םוקלופ ןעּכָאה ,טנַאה רעד טימ ךַאמ

 :ײװ םעװ רע סָאװ ,ןערעה וצ ,ןערָאװעג ןעגיװשטנַא ןעניײז עלַא

 / ףעגָאז רעט
 יעּב ירד טימ ןעטעּבענרעּביא ףיז טָאה רע ןַא ,טגײצרעּביא יז

 - יַּפָא רעטײלגעּב ןייז ןעסייהעג ןעֿכײצ ַא ףרוד רע טָאה ,עטגירייל

 וצ טדנעװעג טסײרד ךיז טָאה ןוא טײז ַא ןָא ןעגָאװ םעד ןעריפ

 | ,ױרֿפ רעננוי רעד

 - ןעגירובּכּב ןעגיוָאד םעד ןופ רעטבָאט ַא ָאמּתסמ טסיּב וד --- -

 ןעדנעװנָא ךיא לעװ ,טציא ןַײז לחומ טינ ףימ טעװ רע בוא ,ןַאמ
 .רעטעּפש םיא ײּב םע ץלעוּפ וצ תוחוּכ עגײמ עלַא

 ,טרעפטנעעג טשינרָאג םיא טָאה יז

 ,ףיז טיה !ןיישרעדנואו טםיּב וד ,ןערַאלַאּפ יײַּב רעוװש יא ---

 ,עטּבילעג ענערָאלרַאפ ןייז רַאּפ ןעמעננָא טינ ךיר לָאז ןָאלָאּפַא

 היכו יד טָאה רנַאל רעסָאװ ,ןעסיו ןעלעװ רהעז ךיז טלָאװ ריס |

 ךיז רימָאל ,רימ ןוֿפ ּפָא טינ ףיז רעק ,דנַאלרעטָאּפ ןיײד ןעמײה וצ
 ןסױרַא ןעגיוא ענייד ןופ טלַארמש עידניא ןופ ןוז יד !ןעטעּברעּביא
 -ענג ײז ,עּביל ריא טעטתחענּפָא םירצמ טָאה ןעצֿפעל ענײר ףיוא
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 - םענעי וצ ןעדנעװ ךיז טסעװ וד רעדיײא ,ףַאלקש ןייד ,רימ וצ גיד
 ,לחומ רימ טסיב וד זַא ,שטָאֿפ רימ גָאז ,טרָאד טָא

 : ,ןעגָאלשעגרעּביא םיא טָאה יורּפ יד
 גידנעגייּבנָא ,לעביימש ַא טימ טנָאזעג יז טָאה ---!רעהַא םוק --

 :עּב ןעגיזָאד םע ד םענ --- ,ץ'רוח:ןב וצ לעד'נח ַא טימ ּפָאק םעד
 עטַאט ןײמ ןךיד טעּב ךיא ,רעסַאװ םימ ןָא םיא ליפ ןוא רעֿכ
 ,קנורט ַא ט'שלח

 ,ןעניד וצ ריד טײרג גידנעטש ןיִּכ ךיא ---
 ןעליפרע וצ גנונעוװעּב ַא טַֿאמעג רוח-ןּב טָאה רעטרעוו יד טימ

 ,ןעלַאסעמ . טימ םינּפ לא:םינפ ןעמוקענםיױא ןיא וא השקּב ריא
 :עג טָאה סנעריא םעד ןיא ;ןעּפָארטעג ךיז ןעּבָאה ןעקילּב ערעײז
 טצירּפשעג טָאה םרעמיור םעד ,גנוטכַארַאֿפ ןוא הָאניש טצילּב
 | /  ,קווח ןעניטסול טימ

 --- ןןײש יװ םַאזיורג וזַא טקנופ טסיּב וד ,עדמערפ עּביל ָא --
 רעד טימ ריא וצ גידנעוט ךַאמ ַא ,פנָאעג עלַאסעמ טָאה
 רימ ןעלעװ ,ןעגיױרקעװַא םינ ףיד םעװ ןָאלָאּפָא בוא --- טנַאה
 ךיא ןָאק ,דנַאלנערױּבעג ןײד טינ םַײװ ףיא יװ ױזַא ,ןהעז ךָאנ ךיז
 ןיא ,ףיד ףיא לעװ רעּבירעד .טָאנ םיש ןיײק טימ ןעשנעּב טינ ךיד
 ןןײלַא רימ טימ --- ןעשנעּב ,רעטעג עלַא ןופ ןעמָאנ

 עג רעריװ ןוא דרעֿפ יד טגיהורעג רבח ןײז טָאה עלײװרעד
 .עגמוא ףז טָאה עלַאסעמ ;ןַאּפשעג םעד גנוגעררָא ןיא טכַארּב
 .יוא יד טימ טײלגעּב םיא טָאה ױרּֿפ יד ,ןײרַא ןענָאװ ןיא טרעק
 ,לעּביארַאפ רעסיוא גנידצלַא ןעטֿכױלעג טָאה'ס עכלעװ ןיא ,ןעג
 םער טגנַאלרעד סע טָאה יז ,רעסַאװ סָאד טֿכַארּבעג טָאה רוח-ןּב
 יד וצ רעֿפעּב םער ןעגָאוטעגוצ ןײלַא יז טָאה ךָאנרעד ,ןעטַאט
 לופ גנונעועּב ַא טימ ץ'רוחןּב ןעּבעגעגרעּביא ןַאר םיא ןוא ןעּפיל
 - ,טיקגילעזטײל ןוא ןח ןעֿכילכײלגרַאפמוא

 לופ זיא רע !ךיד ןעטעּב רימ ,הנחמ ַא רעכעּב םעד טעג --
 | !ריד רַאֿפ תוכרּכ טימ

 טלָאװעג ןיוש ךיז טָאה ןיא ןעּבױהעגֿפױא ךיז טָאה לעמעק רעד
 ;ץ'ריח:ןּכ ןָאטעג ףור ַא טָאה ןקז רעד טשרע ,ןױרַא געװ ןיא ןעזָאל

 ןרימ וצ רעהַא םוק --
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 ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ץרא:ףרר טימ זיא רוח
 ,הבוט עסױרג ַא ןָאפעג טנײה ןערמערפ םעד טסָאה וד --

 ןריד ףיא קנַאד ןעמָאנ ןענילײה  ןייז ןיא ,טָאג ןײא רָאנ ןַארַאפ
 ,רלַאװ-ןעמלַאּפ ןעסיורג םעד ןיא ,ירצמ רעד רצאשלּכ ןיִּב ףיא
 בירנ רער םירערליא ףײש רעד טָאה ,ענּפַאד ףרָאד םעד רעטניה
 :ןעמלַאּפ יִר ןופ ןעטָאש םעד ןיא ןעטלעצעג ירד ןענָאלשעגּפײא
 .רָאר ,רָאװעג זנוא רעװ ןעמרָאד ,טסעג ענייז ןענייז רימ ,רעּמיּב
 אֹּבה:ךורּב רעד ןוא םירעג רעֿכילדנײרּפ ַא ןעטרַאװריד ףיוא טעװ ןעמ
 / ,רעצרעה ערַאּבקנַאד .ןופ

 ןײז ןוא םינּפיתרדה ם'נקז םעד טשַאררעּביא טָאה  ץרוח:ּב =
 יר טימ גירנעטײלעּב ,ןערָאי עניז ךָאנ טינ רָאג ,םיטש עניכליה |
 ,ןעלַאסעמ ףױא ןעלַאּפעג קילּב ןייז זיא ,לעמעק םער ןעגיוא

 .ײרפ --- ןעמיקעג זיא רע יװ טקנוּפ ,ןערָאּפעגקעװַא ןיא רעֿפלעװ
 -,ןעּפיל יר ףיוא לעכיימש ןעשיטָאּפש ַא טימ ,ט רעמיקעּבמוא ,ףיל



 .טכַא לעטיּפָאק

 רענעלּפ-המקנ

 - -- תָאניש ןיפ ליֿפעג ַא ךיז ןעגעק ןעֿפורוצסױרַא הלוגס עטסעּב יד
 ןעגנַאגעּב יא רערעדנַא ַא ואוו ,ןעטרָאד טוג ףיז ןעטלַאה וצ ןיא:
 ,ללכה-ןמ:אצוי ַא לַאפ םעד ןיא ןעװעג זיא רעּבָא ףולמ ,רעלעֿפ ַא
 2טנַא ףרוד הנּכס רעד ןופ טעװעטַארעג ףיז טָאה ןײלַא רע םגה
 םעד טרעדנואוװעּב ןוא טנעקרענָא ןעגעווטסערנופ רע טָאה ,ןעפיול
 :ָאמ ם'ניא ןעזיװעגסײרַא טָאה ריחּב סָאװ ,הרובג יד ןוא ימי
 .ענוייַא ךָאנ ףיז טלָאװ םיא ןעװ ,הנּכס רעסיורג רעד ןופ טנעמ-
 .נַאגרַאפ סנַאמנעגנוי ם'נופ םימרּפ זיַאם.עֿכלעװ ןיײגרעד וצ ןעבעג
 ןעזעוועג גָאט ןעניטנייה םיניֿפ ןעמַאט לוזער יד ןעטלָאװ ,םייהנעג
 - '.סערינָאמיס רַאה ןעטוג ןײז רַאּפ גיר'השכשינ ץנַאג

 .קָאֿפ ייווצ רָאנ רעֿפיז ףיוא ןערָאװעג רָאװעג רע זיא רעהַא ויִּכ
 ןוא דיא ַא ןיא ןעשינעריּפשֿפָאנ ענײז ןוֿפ טקעיּבָא רעד זַא :ןעש
 ךָאנ ןוא ,רעמיור ןע'בושח ַא ןופ ןוז רענעּבירשעגוצ ַא זיא רע זַא
 ןעּבי והעגנֶא טָאה ,גישֿפיװ ןייז טנָאקעג ףיוא רשפא טָאה סָאװ ,סניײא
 ןוא } עלַאסעמ ןעשיווצ :רעריּפשסױא ןענולק םער ןערעװ וצ רָאלק
 רַאפ סָאװ רעּכָא ,תוֿכײש ַא סעּפע ןעװעג זיא ןוז סריוומואוד םעד
 !םער ןענעװ ןײגרעד זיא.סע:סָאװ רע לָאז ױזַא יװ ןוא ?תיֿכײש ַא

 ,םער רעּביא ּפָאק םעד ןעֿכָארּבעג ףיז רע טָאה טסיומוא
 טָאה רע ,ףליה וצ ןעמוקעג ָאד םיא ןײלַא רוח-ןּכ זיא קילג םוצ

 לעסיּב ַא טריפעגּפָא םיא ןוא טנַאה רעד רַאפ ץ'כולמ ןעמינעגנָא:
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 +רַאֿפ רעריװ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,םליע ןופ טייז ַא ןָא

 .,לַאװק ןעשיטסימ ן'פיוא ןוא רעטסירּפ ןעיורג ןעטלַא ץֿפױא טקיק

 ןיא יז גידנעלעטשּפָא ,טנערֿפעג רֶע טָאה --- ,ףולמ רעטיג ---

 ףיז ןעסענרַאפ זיא:סע-ןעװ שנעמ ַא ןָאק --- ,םורַא טירט עגינייא

 | ?ןעמַאמ
 "עד ןעטימ ןיא ױזַא ,טֿפירעג מוא ױזַא ןעמוקעג יא עגַארּפ יד

 טקיקעגנײרַא טָאה רע ,טֿפעלּפעג יװ ןעּבילּבעג זיא ףולמ זַא ,ןעניר

 ףיוא זמר ַא שטָאכ ןענעײלוצרעּביא ,ןײרַא םינּפ ןיא רענערּפ םעד

 רָאנ רע טָאה םינּפ ןעגיזָאד ץֿפױא רעּבָא ןטנימ רע סָאװ ,םעד

 .סענרָאמ ַא ןוא ןעקַאּב יר ףיוא ןעקעלפ עטיור גידרעייפ ןהעזעג

 .ןערערט ענעטלַאהעגנײַא ןופ יװ ױזַא ,ןעגיוא יד ןיא ץנַאלג

 ?םינ לָאמנײק -- טרעֿפטנעעג שינַאֿפעמ רע טָאה --- !ןײג ---

 טימ רע טָאה ,טכַארטעּב ךז יװ ױזַא ,םורַא עלײװ ַא - ןיא ןוא
 : יי :ןעּבענעגוצ ץיה

 .עניא ולארשי-ןּב ַא זיא רע בוא ,טינ ןעּבעל ןיא לָאמנײק ---

 שררמהיתיּכ ןיא טנרעלעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעכַאז עטשרע יד ןופ

 ןײד רובּכ ּפָא ּבינ, :תריס ןּב עשוהי ןופ טָאּבענ סָאד ןעועג ןיא

 ןוֿפ םירוסי יד םינ םענרַאפ ןוא ןעצרַאה ןעצנַאג ץטימ ןעמַאמ
 /- 7 - | ,ןעמַאמ ןײד

 'ףָאנ ןערָאװעג ןענייז ןעקַאּב םרוח-ןּב ףיוא ןעקעלפ עטיור יד

 . -- - ,רעניררעייפ

 +עב יז ןוא ,טײהדניק ןײט רימ ןענָאמרעד רעמרעװ ענַײד ---

 היא זַא ,ךיז טֿכַאר רימ ,דיא רע'תמא ַא טסיּכ וד זא ,ףולט ,ןעזײװ

 יי : - ןעױוטרַאפ ריד ףיז ןָאק

 לעג ףז טָאה ןוא טנַאה סכולמ טזָאלענסױרַא טָאה רוח-ןּכ

 ןעֿפיט ַא ןעקיטשרַאּפ גירנעלעװ יװ ףיילג ,טסורּכ רעד רַאֿפ טּפַאֿכ

 יש 8 ,גָאמײװ - ןעטסגינַײװעניא
 .םש ַא טַאהעג טָאה -- ןעּבױהעגנָא רע טָאה ---,עטַאט ןײמ ---

 ןעּכילּבעג זיא עמַאמ ןײמ .טניואוועג ןעּכָאה רימ ואוו ,םילשורי ןיא
 ,,ןעגָאז וצ גינײװ זיא'ס ,ןערָאי עטסגידנעהילּב עריא ןיא הנמלַא א!

 רעטיול ןעװעג ןענײז רעטרעװ עריא ;ןײש ןוא םוג ןעוועג זיא יז זַא

 +םימ טשנעּבעג ךיז טָאה טָאטש עצנַאג יד ןוא ,טייקסטונ ןוא עּביל
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 ךוא ,רעטסעווש עניילק ַא טַאהעג .ךָאנ ּבָאה ףיא ,םישעמ עריא

 -לעוּפּכ ּבָאה ךיא זַא ,ךילקילג ױזַא ןעװעג ןענ יז טירדעּבלַאז רימ
 :רעטרעװ ם'םימכח ערעזנוא ןוֿפ טײקגיטֿפיר יד ןהעזעגסױרַא שממ
 רעּביר ער ,םוטעמיא ןייז וצ ,ןעזייוורעד טנָאקעג טינ טָאה טָאנ,

 גָאט ןעכילקילנמוא ַא ןיא רָאנ ,"םעמַאמ יד ןעפַאשַאּב רע טָאה
 יא הררש ןעשימיור ןעֿכױה ַא ףיוא .טרעקעגמוא ץלַא ךיז טָאה
 ייּברַאֿפ ןעטירעניײּברַאּפ יא רע ןעוו דָארג ,ןייטש ַא ןעלַאֿפעגּפָארַא
 ףז ,ןעריט יד ןעבָארּבענֿפױא ןעּבָאה ןערענָאיגעל יד ,זיוה רעזנוא

 זופ .ןעגנַאפעג זנוא ןעמונעג ןוא גינייוועניא זנוא וצ ןעסירעגניירַא
 ןוא ןעמַאמ ןיימ ןהעזעג טינ רעמ ןױש ףיא ּבָאה ןָא טלָאמעד

 ,ןערָאװעג יז טימ ןיא סָאװ ,טינ םייוו ףיא ןוא ,רעטסעװש ןיימ
 ;ףולמ ,שנעמ רענעי טָא טוט ןיוש ןענייז יז רערָא ,ןעּבעל יז יצ
 ,ןענאווטייר ןיא  גירגעראֿפכרור ןהעזעג םאוו:ראנ טסאה וד סָאװ
 רע טאה סאר ןטרײשוצ זנוא טאה'מ תעשּב ,ײּברער ןעוועג זיא
 עמַאמ ןיימ יוװ ,טרעהעג טאה רע ,םרעּפַאֿפ יד ןעּבעגעגסײרַא זנוא
 שיטָאֿמש ַא טימ ןרערניק עריא רַאֿפ םימחר ןעטעּבעג ףיז טָאה

 .רעיש ןיא רימ  ןעפעלשקעװַא יז ןעסייהעג רֶע םאה רעטכעלעג
 שֿפָאשּביל -- ןירּכּז ןיא ןייֵא רעֿפיט ךיז טצירק סאוו ,ןעגאז וצ
 ,םנעטייװ רער ןופ טנאקרעד םיא ףיא באה טנייה ,האניש רערא

 רע -- טנַאה סמענעי טּפאבעגנַא רעדיוװ טאה רע --.,,ףולמ ,!
 ,ןעבענקעװַא ןעּבעל ןיימ טלאוו ךיא ןעֿכלעװ רַאֿפ ,רוס םעד םייוו
 יא ןוא ףז ןעגיפעג יז ואוו ,ייז ןעבעל יצ ,ןעגאז רימ ןאק רע
 טנאקעג רימ רע טלאוו ,טיוט יז ןענייז ןוא ,בצמ ַא רַאֿפ סאוו
 רעגיײּב ערעיז  ןענייז ואו ןוא ןעּבראטשענ יז ןענייז ואוו ,ןעגאז
 ,ןענאזסיוא טינ םעו ןוא ץלא סאר םייוו רע ,ןעמלַאהעּב

 ?סאוורַאפ ---
 ,ריא ַא ןיּב ףיא ןוא רעמייר ַא זיא רע לײװ רַאּפרעד ---
 לאו'מ סאוו ,ןעריא יד ןוא ,רענניצ ןעּבאה רעמיור יד רעּבא ---

 - ףעגניווצ וצ ןעדייר םוצ ייז ןעלטימ ןעּבאה ,ןעגאז טינ יז ףיוא
 ףענייז טינ םע ןיא םעררעסיוא ,רע יװ עכלעזַא טינ רעּבא ---

 ןעגעמרַאפ רעצנַאנ םנעטַאט ןיימ ,ם'הכולמ רער ראנ ,רוס ןייק
 נײֿפ עניימ ןעשיוצ טלזימוצ ןוא ,טריקסיפנאק ןעראוועג זיא
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 .המּכסה ןופ ןעכייצ ןיא פאק ץטימ טלעקאשעגוצ טאה ךילמ
 .טנערפעג רע טאה --!שטאֿפ טנאקרער טינ ףיד רע טאה --
 ןע-אוועג טּפשמרַאּפ ןיּב ךיא ,ןייז טלאמעג טינ ןאק סאד --

 ,ןעּבראטשעג רַאפ גנַאל ןיוש ךיז ןעכער ןוא טוט ןענירעּבעל ַא וצ
 ןעֿפורעוסױא טאה ---!טעגרהרעד םיא טלאוו טרא ןייד ףיוא ףיא

 ,ןראצמירג ןעֿפילטֿפַאשנערײל ןופ ליפעג ַא גידנעּבעגבאנ ,ךולמ
 וצ טייקבילגימ יד ןעראלרַאֿפ גיּבייא ףיוא ףיא םלאוו טימרעד

 יװ ,טיומ רעד  ,ףרַאד ףיא .סאוו ,סאד ,םיא ךרוד ןערעוו:ראוועג
 ,רעמיור רעגידלוש ַא יװ רעסעּב ךס ַא ךאנ רוס ַא טלַאה ,טסייוו יד

 .המקנ ַאוַא טימ טנערּב סָאװ ,שנעמ}ַא זַא ,ןעגנורדעג טָאה ףולמ
 ןעוָאלברוד גיהור ךיז יב ץלעוּפ ןענעוװטסעדנופ ןָאק ןוא ליפעג
 -- ןעגירירּפַאּב .וצ ליפעג עגיזָאד סָאד טייהנעגעלעג עגיצניג ַאזַא
 .ָאה וומ רערָא טפניקוצ רעד ןיא ןייז רעֿכיז רהעז זומ שנעמ ַאזַא
 קנַארעג רעגױָאד רעד ,ןַאלּפ.המקנ ןרעסעּב ַא ךָאנ ּפָאק ןיא ןעּב
 .ןּב ןיא םערעטניא ןַײז וצ רעטקַארַאב םעיינ ַא ןעּבענעגוצ טָאה;
 :ּפשסױא ַא ןוֿפ םערעטניא רעד ןעװעג םע זיא רעהַא ויִּב } ןרוח
 לנלוגמ סע זיא דניצַא } רַאה ןייז ןופ ןעליו םעד טוט סָאװ ,רער
 רעמ סָאװ ,עיטַאּפמיס  רעכילנעזרעּפ ןוֿפ-- ליפעג ַא  ןיא ןערָאװעג)
 ןײז ןעטקַאװעג ןיא רעמ ץלַא ,רבח ןײז טנָאקרעד טָאה ןולמ
 ;ענ ךיז ןעצרַאה ןיא טָאה רע ןוא = ,גנורעדנואוװַאּב .ןוא תולעּפחה
 | ,ןעניד וצ םיא תוחיּכ עלַא טימ טרָאװ ַא ןעּבעג

 :ןעּבײהעגנָא רעריװ ריח-ןּב טָאה ןעגייווש עלײװ ַא ךָאנ
 סָאװ ,רוס רעד ,ףולמ רעטוג ,םינ םיא .ךיא לעװ ןעטיוט --

 .לע ,הנּכס רעגיױָאר רער ןופ םיא טציש ,ןעטלַאהַאּב טנָארט רע
 ןוא ,ןעמוקַאּב רע זומ ףָארטש ןייז רעּבָא = רער ףיוא .,םינפ- טּב
 סע טבורּפעג ףיא טלָאװ ,ןעפלָאהעג טעד ןיא רימ טסלָאװ וד ןעוז

 י ,ןעריפוצסיוא
 ;?טנעעג ףולמ טָאה -- ריא ַא  ןיִּב ךיא ןוא רעמיור ַא זיא רע |

 רעמָאמ ,ןעפלעה ריד ליװ ךיא --- ףיז טלעקנייװקעג טינ ,טרעֿפ
 :לעװ טימ החטבה ןיימ ןעגיטפערקַאּב וצ טײרג יא ןיִּב ,,וטסליוו
 | ,טסליװ וד רָאנ העובש רעב

 ,טינ ףיא ףֶרַאָד רעט| .ףכ.תעיקת ַא א רימ ביג --
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 טימ ןעפורעגּפָא ףז רֹוחןֹּב טָאה ,טנעה יד ףױ ןעּבעגעג
 ; ץרַאה רעננירג ַא

 זיא ,דנירפ רעּביל ,ןעטעּב ףיד ליװ ףיא סָאװ ,השקּב יד --
 .ָאל םוק ,ןעסיוועג ןענעק טינ ףיוא זיא ןוא ,רעווש סנירעּביא טינ
 ,ןיג .רומ

 ףרוד טריפעג טָאה סָאװ ,געװ ץֿפײא ןעמינרַאֿפ ךיז ןעּבָאה -ײז = |
 .ילָאטסָאק ןיֿפ סטֿפער טײרּפשעג ךיז טָאה עֿכלעװ = ,עקנָאל רעד
 ; טנערֿפעג רוח-ןּב טָאה ,ןעגײװש ןעצרוק ַא ךָאנ ,לַאװק ןעש

 . ? ביױנ םער םירערליא ךייש םעד טסנָאק וד --
 ,עי קרי

 ףרָאד ןופ רע זיא טײװ יװ ? דלַאװ-ןעמלַאּפ רעד זיא ואו --
 ? ענפַאד

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ,הלאש יד הׂשק ןערָאװעג זיא ץֿפולמ
 ;ַאּב טָאה רַאוװ.תפי עטנַאקַאּבמוא יד ךעלרנח ַא רַאפ םָאװ טימ
 ףיז יב טָאה רע ןוא ,הריבנ ןייז רַאפ לַאװק םײּב דבח ןייז טקנַאד
 םער ןעסעגרַאֿפ טֿכַאמעג ןיוש עיל י יד רֶשַפֹא טָאה יצ ,טנערֿפעג
 ,רעטסעװש ןוא ןעמַאמ רעד ךָאנ רעצ ןעֿפיט ןַיז ןָא ןַאמ ןעגנוי
 . טרעפטנעעג רע טָאה ןעגעװטסערעֿפ

 געװ העש ײװצ זיא רלַאװןעמלַאּפ םוצ ענֿפַאד ףרָאד ןופ --
 ,לעמעק ןעדניוװשעג ַא ףיוא העש ןייא ןוא דרעפ ָא ףיוא

 ,ךָאנ רימ גָאז רניצַא ,ננידצלַא םםײװ וד = ,ריד קנַאד ףיא --
 ןוא רינרוש ןעגירנעײטשרָאּפ ם'ניא ןענילײטַאב עלַא ךיז ןענָאק יצ
 | ףײז רע טעװ ןעװ

 .ןערעדנוזַאּב ַא טַאהעג ,םייא טזײװ ,ןעּבָאה ןעגַארּפ עניזָאד יד
 ןעּבײרטרַאֿפ ןעצנַאגניא טנָאקעג טינ וליֿפַא ןעּבָאה ײז בוא ,ןײמ
 -עגיינ יד טקעװענֿפױא קרַאטש רעּבָא ײז ןעּכָאה ,חוקיפס ם'כולט
 ,ענייז טײקגיר

 טריפענכרוד טעװ ןוא ןעמעלַא רַאֿפ זיא רינרוט רעד ,עי ַא ----
 טלָאװ ןוא ףײר ויא טקעּפערּפ רעד ,טכַארֿפ םיורג טיט ןערעוװ
 ;עלעטש ןיז ןערילרַאּפ וליּפַא לָאז רע ןעװ ,ןערָאװעג תולרּב שינ
 ףרור טינ טזָאל ןוא תורישע ךָאנ טוהל גונעג ךָאנ ןיא רע רעּבָא
 םייּב רעמ רניירפ ןעטינ ַא טימ ןענירק וצ טםײהנענעלעג םוש ןייק
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 יַאַּב יצ דיבּכ םיורג טימ ךיז רע טײרג רעּבירעד ,ףיוה ןעשימיוד
 רעװַא ןָא טמוק רעֿפלעװ ,סיצנעטקַאמ לוסנָאק םעד ןענעגעג
 יד ןענעק גוצרלעפ ןייז וצ תונכה עטצעל יד ָאר ןעֿכַאמ וצ ירּכ
 .ָאר ענילק ןייק טיג טלעג טליּפש תונֿפה עכלעוַא ײּב זַא ,םיּתרּפ
 .ץנײא רעד ןופ עיֿכָאיטנַא ןוֿפ רעניױאװנייַא יד ןעמײװ סָאד -- על
 :עגילײטַאּב וצ שינעּביולרע יד ןעמוקַאּב ןעּבָאה ײז ,גנורַאֿפרעד רענ
 /טימ ךָאנ .טײל עסױרג יד דובּכל ןעטײקכילרעײּפ יד ןיא ךיז
 עלַא ןיא ןעזָאלעגקעװַא ךיז ןעדלָארעה יד ןעּבָאה קירוצ שדוח ַא
 רעד ,ףױא ךז טנעפע קריצ רעד זַא ,,ןעפורוצסיוא .ןעטײז -ריֿפ
 .רַאפ רעֶד רַאפ ברע גונעג ןיוש יא ןײלַא טקעֿפערּפ ןופ ןעמָאנ
 ץיָֿאיטנָא זַא רעבָא } ביט-םוי ם'נופ טכַארּפ ןוא טײקניטרַאנערײש
 ןיוש ןעלעװ ,בוט:םוי םעד ןיא תופתוש טכַאמענ ףיוא ךָאנ טָאה
 טעװ'ס זַא  ,ןייז רעֿכז םורַא ןוא םורַא ןעלזניא ןוא טעטש עלַא
 / ביצ הױז ןעלעװ םומעמיא ןוֿפ ןיא סעֿכילנײװעגרעסױא ןעמוקרָאּפ
 .ניק.רינרוט עטסשמירַאּב יד ןוא רעיושוצ תונחמ רעהַא ןעמו;ֿפױנ
 ,עכילרעזײק תמאַּב טמיטשַאּב ןענַײז ןעוײרּפ ,רעלצ

 רעטשרע רעד זיא קריצ רעניה רער זַא ,טרעהענ ּכָאה ףיא --
 | ?ןעשימיור םעד .ךָאנ םלעװ רעד ןיא

 ןַאמ  טנעזױט טרערנוח ײװצ ןירַא טײנ ןרעזנוא ןיא = ,עי ---
 מנעוייט  גיצעּביז-ןוא-ףניפ ףיוא םיור ןיא םעסומיסקַאמ ןיא ןוא
 ,ןילנ עריײב ײז ןעניײז גיטכערפ ןוא טיוּבעג רעּבָא ןרעמ

 !םיור ןיא יװ עניבלעזיר ףייא ָאד ןענייז םיללַּכ יד ןוא --
 ,ןָאמעג לעביימש ַא טָאה ףולמ
 מלָאװ -.לעעיגירא ןײז .וצ .טגָאװעג טלָאװ עיכָאיטנַא ןעװ .--

 ןוֿפ ןעצעועג יד ,טלעװ רעד ןופ ןירעשרעה יד ןעװעג טינ םיור
 ןיא :טקנופ ןיא ץוה ַא ,יה ףיוא לח ןענײז קריצ טעטומיסקַאט

 ;ץװטייר ריפ יװ רעמ טינ לָאמ ַא רַאפ ןערָאּפסױרַא ןענעמ  םיור
 ןענעװטיײר ליֿפװ ,םײצ ןײא ןיא עלַא םױרַא ןערָאֿפ ָאד ןוא ,ןענ
 | -  ,ןיז טינ לָאז'ס

 ,טקרעמאּב רוח-ןּכ טָאה --- ןעצירג יד ײּב יװ ױזַא זיא סָאד ---
 יח םָאטש עשיֿכירג ַא רעֿכיג ךָאד יא  עיכָאיטנַא ,  עי --

 | | ,עשיטיור ַא
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 .טײר ןיימ ןעּבײלקסױא ךיז ןײלַא ךָאד ףיא ןָאק | ,יױזַא .בייא .--
 ? רענַאװ

 ץיק ָאמינ זיא םרּפ םעד ןיא ;דרעפ יד יא ןעגָאװ םעד יא --- |
 ,ןעגנוצינערגַאב .םיש

 5נעךירֿפוצ ,סיוא טוײװ ,ן'רוח-ןּב טָאה רעֿפטנע רעניזָאד רעד
 | ,טלעטשענ

 ?רינרוט רעד רָאפ טמוק ןעװ ,ןולמ ,פע טסײה זיא ---
 --- ןעגרָאמרעּביא רעדָא ןעגרָאמ ךיז ןעמ טֿכיר לוסנָאק ץ'פיוא .---

 ץ'פיוא טמיטשאכ ויא רינרימ רעד ןוא -- טרעֿפטנעעג ךולמ טָאה
 ,ןעמוק ןייז ךָאנ גָאט ןעטסקעו

 געלק טעװ ןעגעװטסעדנוּפ ,ףולמ ,ץרוק וליּפַא ןיא .טַײצ יד --
 ףיא --- ןָאט םענעסָאלשטנַא ַא טימ טנָאועג רוח-ןּב טָאה -- ןעק
 ףוא ;לארשי קלָאּפ ןעטלַא רעונוא ןוֿפ םיאיבנ יד :יּב .רעװש
 סָאד ןיא :ענַארּפ ןיא ךָאנ ןַאש !םעצײל יד רַאֿפ רעדיװ ךיז םענ
 ?רינרוט םעד ןיא ןענילײטַאּב ךיז טעװ עלַאסעט זַא ,רעֿכז

 .עג יא םיא ןוא ,ןַאלּפ ם'רוח-ןּב ןענַאטשרַאפ ףולמ טָאה רניצַא
 ץרַאֿפ טײרגעגוצ טרעװ'ס גנוגירערינרעד ַא רַאּפ סָאװ ,רָאלק ןערָאװ
 לעקינײארוא רעתמא ןייק ןעװעג םינ רעּכָא מלָאװ - רע ,רעמור
 :ואװענּפָא טרָא ץֿפױא ךיילנ טינ טלָאװ רע ןעװ ,וניבָא בקעי ןוֿפ
 טנעהָאנ ױזַא ןעװעג םיא ןיא סָאװ ,ןינע ַא ןיא ןעסנַאש עלַא ןעג
 | | ,ןעצרַאה .םוצ

 טנערפעג רע טָאה --- ?ןעכַאז עבלעזַא ןיא טינעג ןעד טסיּב --
 ,םימש רענידנעלק-ייווק ַא טיט

 ירד עטצעל יד רַאֿפ .,דנירפ ןײמ ,ארומ ןײק טינ ּבָאה --
 רימ טַּפָא רהעו םימיסקַאמ ןופ קריצ ןיא יד רעניז ןעּבָאה רֶאְי
 ריד יז ןעלעוו ,ײז גערפ .ץנערק-רעּברָאל ערעײז ןעּבעגּפָא טווטעג
 רער טָאה ןעשינענָאי עסיורג עטצעל יד ײּב ,ריט ןופ ןעלייצרער
 ףיא ,רימ גידנעגײלרָאֿפ ,דסח ןײז ןעזיװעגסױרַא רימ ןײלַא רסיק
 ,קריצ ןיא דרעפ ענעניײא עניז ןעּבײרטנָא ןעמענגָא ךיז לָאז

 טנערפעג ףולמ טָאה -- !טנָאוענּפָא ףז טסָאה וד רעּכָא --
 | ,טריסערעטנוארָאֿפ .טסכעה-

 נָארט ךיא --- טרעפטנעעג ריח-ןּב טָאה --- ריא ַא  ןיּב ףיא --
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 טגַאװעג טינ ך'א ּבָאה ןעגעװטסערנוֿפ ,ןעמָאנ ןעשימיור א וליֿפַא

 .ַאט ןײמ טצר} ושרַאּפ טלָאװ סָאװ ,תונמיא ַא רַאפ ףיז ןעמענ וצ
 יַפֶא טנעמעג ףיז ףיא כָאה ערטסעלַאּפ רעד ןיא ,ןעקנײדנָא םנעט
 .-טלָאװ .,היסחרפּב ,קריצ ןיא רעּכָא ;ןעננוּביא עכלעזַא טימ ןעּבעג
 .םױרַא דניצַא ךיא ליװ רעמָאט ןוא ,ריבּכה-לוליה ַא ןעװעג סע
 .סָאר וט ךיא זַא ,ףילמ ,ריד ףיא רעווש ,עיֿפָאיטוַא ןיא ָאד ןעטערט
 ,וירּפ ַא ןעמוקעּכ וצ ירּכ טינ

 -- ןעירשעגסיוא ףולמ טָאה --- !טינ רעווש ,ןייֵא ףיז טלַאה ---
 רעצנַאנ ַא -- םעיצרעטסעס טנעזױט ןהעצ ןָא טפערט ןירפ רעד
 :י ! סגעגייא

 םיא לָאז טקעּפערפ רער ןעװ וליפַא ,רימ רַאפ טינ רעּכָא -- |
 .יָאֹק םרַאועצ יד ןופ תורצוא עלַא ,לָאמ גיצפופ ןיא ןרעסערגרַאפ
 -  סעד ןענירערינרעד וצ גונעת םעד טימ ןעכײלגרַאפ טינ ךיז ןענ
 ,רתומ ןיד:יּפ-לע זיא המקנ ,אנוש

 . 'ףײלג ,ּפָאק ץטימ ןָאמעג לעקָאש ַא לעביימש ַא טימ טָאה ךולמ
 ףיז שײטשרַאֿפ ריא ַא } טכערעג ,טֿפערעג, ןעגָאז טלָאװ רע יװ
 | | "!ןעריא ַא ףיוא

 == ןעּבעגעגוצ ןַאד רע טָאה -- ,ןעטערטסױרַא טעװ עלַאסעמ --
 יר ןיא ,ןעסַאג יד ףיוא :םוטעמיא ןעֿפורעגסױא ןיוש זיא ןעמָאנ ןייז
 ,בנַא ןןעטלעצעג יד ןיא ןוא ץַאלַאַּפ ןיא ,םרעטַאעט יד ןיא ,רערעּב
 ןעגנוײּבעל עלַא ןוֿפ ןעלװָאט יד ףיוא ןעּבירשרַאפ ןיוש רע זיא
 ןענָאק טינ ןיוש רע טעװ ןײלַא םעד ּבילוצ ןוא עיֿכָאיטנַא  ןיא
 ,רינרוט ןוֿפ ףיז ןעֿפַאמסױרַא !

 ?םיא רַאֿפ ךיז ןעמעוװ יז ---
 .לג ןױש טסָאה ור יװ ,גָאט עלַא ךיז טּביא רע ןוא - ,עי --

 ררעֿפ יד טימ ןיא ןעגָאװטײר םעד טימ םִא !ױזַא ,ןדעזעג טָאה
 ,ריד קנַאר ףיא !ףמַאק:גָאי .םעד ןעניװעג ,סע טסײה ,סע רע ליװ
 -עג ףס ַא ןױש רימ רַאּפ טסָאה וד !רהעז ריד קנַאד ךיא ,ךולמ
 'ףימ ריֿפ ןוא דלַאװ;ןעמלַאּפ םוצ ךָאנ ףימ טײלעּב טציא !ןָאמ
 ,בידנ םעד םירעדליא ףײש םיצ ןײרַא

 0 !?ןעוו --
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 רע ןטעּפש יצ ןייז רשֿפא ןיוש טעװ ןעגרַאמ ,טנײה עקַאט --
 ,שרעדנַא ןעצימיא דרעֿפ ענייז ןעּבעגּפָא לָאמַא ךָאנ ןָאק

 ?יערָאװעג ןעלעֿפעג ,סע טסייה ,ריד ײז ןענַײז ---
 גידעּבעל רוח-ןּב טָאה -- עגר ַא רָאנ ןהעזעג ײז ּבָאה ףיא ---

 רעד ןיא ץלַא ןיא ,ןערָאפעגנָא ןיא עלַאסעמ ןַא --- טרעפטנעעג
 רעּבָא ןענױא ענימ ןיֿפ ןעדנואװשרַאפ םיא רעסיוא טלעוװ
 ּוַא ,ןענָאקרעד וצ גונעג ןעװעג רימ רַאֿפ זיא עגר ןיײא יד וליִפַא
 ןוא רוכּכ רעד ןיא סָאװ ,עמַאר רעלערַײא רענעי וצ ןערעהעג יז
 .עצ יד .ןופ ןעלַאטש יד ןיא רָאנ ,רּבדימ םעד ןופ רעדנואו רעד
 לָאמ ןייא ײז ףױא גונעג ,ןעבײלג רעײז ןהעזעג ףיא ּבָאה םרַא;
 .תמא זיא'ס ּבױא ,לעטש ץֿפױא ײז ןענָאקרער וצ ,ןָאט וצ קוק 8
 ועּבעגנײֵא ךיז טעװ רימ בוא ןֹוא ,ײז ןופ טליײצרער'מ סָאװ ,ץלַא
 ..ךיא לעװ ,ןעליװ ןיימ רעטנוא ײז ןעגײּב וצ

 -עטכעלעג ַא טימ ףילמ םיא זיא !סעיצרעטסעס יד ןעניועג ---
 | ,דײר יד ןיא ןעלַאפעגנײרַא

 סָאד ןָאפ לעװ ךיא --- ןעֿפורענּפָא ףיז רוח:ןנ טָאה --- ןַײנ --
 = ירערינרעד לעװ ףיא -- בקעי ןופ ןוז ַא ןָאט ןָאק סָאװ ,עטסעּב
 גידלודעגמוא רע טָאה--- רעּבָא ,הדעו:םע-לּכײנֿפּב אנוש ןיימ ןעג
 ןעטסביג םוצ ריפ ןענָאק ײזַא יװ' ,םייצ ן'רטּפ רימ -- ןעּבעגעגוצ
 ?ןעטלעצעג ס'בייש םוצ ןעמיק

 ,טַֿאוטרַאּפ עלײװ ַא ףיז טָאה ףולמ
 ףרָאד ןיא םײװ טינ ָאד טָא ןײגוצ ןיא ךַאז עטסכיײלג יד ---

 ייג רָאּפ ַא ןעגניד וצ ןענירק ןעטרָאד ןעלעװ רימ בוא ןוא ,ןײרַא
 ,ליצ רעזנוא ײּב םורַא העש ַא ןיא רימ ןעניײז ,ןעלמעק עט

 !רעכיג ןײג רימָאל ,םוק ָאט --
 ןופ טלעגנירעגמורַא ,ןעצַאלַאּפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא ףרָאד רעד

 .ַאק עֿפילטע ןעזעװעג ןענַײז ײז ןעשיוװצ ןוא ,רעגעטרעג עֿפילרעה
 ועּכָאה םיריכח יד ,ףלמה ,דיּכ טנעדרָאעגנײַא - ,ןעיארַאס-ןַאװַאר
 ןַײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ןעלמעק ײװצ ןעגנודעג ןעטרָאד
 ,דלַאװ-ןעמלַאּפ ןעטמירַאּב םוצ

5 



 ,ןייג לעטיּפָאק
8 

 .עיגרא עשימיור א

 ,ץַאלַאּפ רעד ןענַאטשעג ןיא'ס ןעבלעװ ףיוא ,לעוניא רעד
 ןעוועג טלעגנירעגמורַא זיא ,זיוה סעסערינָאמיס ןעגעקטנַא טקנופי
 טָאה סָאװ ,טנַאװ רעטרעײמעג ַא םימ גערּב ןעצנַאג םעד עזאפ
 .ַאֿפנָא ןופ ייס ןעננוצײלּפרַאֿפ.רעסַאװ ןופ .ײס ןעציש טפרַאדעג .םיא
 -עג .ץַאלַאּפ ןעגיזָאד ם'ניא ןעּבָאה הליחּתכל ,ןומה םעד דצמ ןעל
 :"עּבירַא ײז ןעּבָאה רעטעּפש רָאנ ,ןעטַאנעל עשימיור יד טניואוו
 ,רירסיוא ץטימ ,םויּפלוס גרַאּכ ץפיוא ץנעריוער רעײז ןענָארטעג
 :ָאה רעּבָא טײל ,רעטניזעג טפול יד ןיא ףיוה רעד ןיא ןעטרָאד זַא
 ץֿפױא טֿכװעג ןעּבָאה תוררש עשימיור יד זַא ,םלעמרומעג ןעּב
 ץרעטנוא ,טייקרעביז רעמ יװ ,טפול עשירפ יד ױזַא טינ גראב
 טַאװעג טָאה גנוגײמ עגיזָאד יד ןוא ,ןענניטסעפ-נרַאּב יר ןוֿפ ץושי
 לעזניא ץפיוא ץַאלַאּפ רעטלַא רעד --- היארהחו ,טנורג לעקיטש ַא
 .ַאהרלעּפ ,ןעליסנָאק יד ןעמענוצֿפױא טײרג ןעװעג גידנעטש זיא
 ,עיֿפָאיטנַא ןייק ןעמוק ןעגעלֿפ סָאװ ,טײל עסיורג ערעדנַא ןוא ןער

 טיוּבעגסיוא) ץַאלַאּפ ןעגיזָאר םעד ןעּבײרשַאּב טינ ןעלעװ רימ
 :רענ ענײז עלַא טימ (סענַאֿפיּפע רעטמירַאּב רעד ךָאנ םיא טָאה
 ויּב םיררח טניריּבַאל ןעצנַאג םעד טימ ןוא ןעלַאז ,רעדעּב ,רענעמ
 יװ ,טצוּפרַאפ ןיא ןעּבילקעגוצ עלַא ,ךַאד ץפיוא ךעלזײה:טסול יד
 ,טָאטש רעד ןיא ןינּב ןעגיטרַאסױרנ ַאזַא רַאֿפ טסַאּפעג טָאה'ס
 רער ןיא רעטסֿפײר-סיסקול רעד רַאֿפ טנעֿפערעג ךיז טָאה סָאװ
 ף"ײלג רעזעל םעד ןעלעװ ריס ,טלעװ רעשילַאטנעירָא רעצנַאג
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 :יהעג דניצַא טלָאװ סָאװ ,ןרעמיצ יד ןוֿפ םענייא ןיא ןעריפנײרַא:
 ענָאלדָאּפ יר ,רעמיצ םיורג ַא רהעז ןעוועג ןיא סָאד ,לָאז ַא ןעס
 .ֿבױלַאּב ,ןעלװָאמ ענרענײטש-לעמרימ עטרילָאפ טימ טגײלעגסױא
 ץניּברַאֿפ טימ רעטסנעפ-ךַָאד ףרוד רעטיצ םָאד ףז טָאה ןעש)
 ןענַאטשעג ןענײז טנעװ יד ײּב ,וָאלג טָאטשנָא ןעּביױש-רעמילנ
 ןעבָאה ײז ,ןרעדנַא ץפיוא ףילנע טינ םנײא .,ןעטלַאמשעג-םַאלטַא
 טריצרַאֿפ גיצנוק ןעװעג ןיא סָאװ ,סמיזעג םעד טרַאּפשעגרעטנוא
 .ָאילָאק ײלרעלַא ןוֿפ ןעקסעּבַארַא עטסשילרעטסיוא עמַאס יד טימ
 רעמיצ ןעצנַאג םעד םורַא  ,רלָאג ןוא רוּפרופ - ,ןירג ,,יולּב -- ןעד

 ןוא רײז רעשידניא טימ ןעגױצַאּב | ,ןָאװיד ַא םײרּפשעג ףיז טָאה
 .ומש ןוא ןעשיט ןופ ןענַאטשַאּב זיא לעּבעמ סָאד ,לָאװ רערימשַאק
 ןופ ,רעגײטש ןעשיטּפינע ץפיוא ןעיירעצינש ענעטלעז טימ  ןעל
 ףניפ ןעגנַאהעגּפָארַא ןעטייק ענעשעמ ףױא ןענַײז עילעטס רעד
 .רעײז ,ןעטימ ןיא ענײא ןוא ןעלקניװ יד ןיא ענײא .וצ / ,תורונמ
 רעמינּפ עשינָאמעד יד וליּפַא ןעטֿפױלַאּב ףילטײד טָאה ןייש רעלעה
 ם'נוֿפ ןעקסעּבַארַא עגיר'הנושמ יד ןיא ןעטלַאטשעג-סַאלטַא יד ןופ
 ןַאמ טרעדנוה ַא ײּב ןעניפעג ךיז ןעּבָאה רעמיצ םעד ןיא ,סמיועג
 לײמ ַא ,ןעשימ יד ײּב ןענַאטשעג רעדָא ןעסעועג ןענײז לט ַא

 ,ןרעדנַא םוצ םענײא ןוֿפ ןײגרעכירַא ןייא ןיא ןעטלַאחעג ןעּבָאה
 :גניא טעמּכ רָאג ךָאנ ענינייא ,טייל עגנוי ןעװעג ץלַא ןעניז סָאד
 בור'ס  ,רענעילַאמיא ןייז וצ ןעזיועגסיוא יז ןעּבָאה עלַא ,ךַאל
 ןײמַאל ןיר:רעדנואװ טרערעג עלַא ןעּבָאה יז --- ןמיס ַא ,רעטייר
 רעסיורג רעד ןופ רענײטש ץֿפױא ןָאמעגנָא ןעװעג ןענייז ןוא
 טימ עקינוט רעצרוק ַא ןיא  :ונייהד ,רעּכימ םייּב טָאטש.טלעװ
 טַאמילק םוצ טסַאּפעגוצ טוג רהעז ןעװעג ןיא סָאװ ,לעּברַא עצרוק
 -קיטשרַאפ רעּפמוד רעד וצ --- רעּכָא טרֿפּב ,ללֿכּכ עיבָאיטנַא ןיֿפ
 ןעפרָאװעגנָא ןעגעלעג ןענייז ןַאװיד ן'ֿפױא .,לַאז ןופ טפול רעט
 ,ריּפריּפ טימ טמיוזעּב עגינייא ,ןעלטנַאמ ןוא סעגָאט רדס ַא ןהָא
 - ענערײשרַאפ ןיא ךיז ןעּבָאה עקַאט ןַאװיד ןעניּבלעזמער .ףיוא ןוא
 - ,ןעּפָאלש ןעלַאפעגקעװַא ןענייז סָאװ ,ןעשנעט טרעגלַאװעג םעוָאּפ
 ,ן'סוֿכקַאּב ןעניד ליפוצ } ןופ רעדָא גָאט ןעמייה ם'נופ טרעטַאמרַאפ

 ,רעהפיוא ַא ןהֶא ןעגנולקעג טָאה תולוק עביוה ןוֿפ שימעג א
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 םימ רערָא רעטֿכעלעג ןעשימרוטש ַא םימ טקערַאּב לָאמטֿפָא

 'ףיז טָאה שער ןעגיזָאר בוא ןוא ,דיײרֿפ רעדָא םעּכ ןופ ףורסיוא ַא

 - ךאא רענייטש ענרענײּבטנאֿפלעה יד ןוֿפ ןעּפַאלק סָאד טשימעגנײרַא

 ,טערּבֿפָאש ןרעּביא לעגיצ יר ןעקוררעּביא סָאד |
 יד ןוֿפ רענייא ןעּפורעגּפָא ךיז טָאה --- סיװַאלֿפ רעטוג --

 רּוא ןעגעקטנַא רָארג ,לעטנַאמ םענעי טָא טסהעז וד --- רעליּפש

 ץפיוא ןוא רעלדנעה.רעדײילק ןופ סָאװ.רָאנ םמוק רע !ןַאװיד ן'פיוא
 ,טנַאה ןיימ יװ םיורג יד עקליפש ענערלָאג ַא רע טָאה עציילפ

 ןיא ןָאטראפ ,ןעּפורעגּפָא ךיז םויװַאלּפ טָאה --- סָאװ יא ונ --
 ?ןהעורער םנױזַא םיא ןיא וטסָאה סָאװ --- ליּפׂש ןייז

 ןׁשּבעגעגֿפָא ןעגינעגרַאֿפ טימ םיא טלָאװ ךיא רָאנ ,טשינרָאנ ---

 ּםייװ רעֿפלעװ ,ןעשנעמ ַא ןעוייוװנָא ןענעק רימ טלָאװ סָאװ ,םעד

 ,גנידצלַא
 טָאװ ףייא ,ןעּבילּבעג טעּברַא ןהָא ןַאד ןעטלָאװ םלעקַארָא יד --

 ?ילּכה-ערוי ַאזַא לל5ּֿב ריד גיוט ןעגָאלק ַא רַאֿפ/
 :ּפלָאװ ךָאנרעד ןוא ,ןענערפ םיא יא טלָאװ עגַארפ ןייא רָאנ ---

 ! קיכ טכַאמעג םיא יא
 ? עגַארֿפ ַא רַאפ סָאװ --
 גָאו סָאװ -- העש רעסָאװ ןיא ,טנערֿפעג םיא טלָאװ ךיא --

 נֶא ןֶעגרָאמ םויצנעסקַאמ טעװ טונימ רעסָאװ ןיא ,,,העש ךיא
 | | ,רעהַא ןעמוק

 { טונימ יד ןעסיװ ריד גוט םָאװ וצ --
 יפיוא לעמיה ןעײרֿפ ןרעטנוא ןעקַאּבעג ןעװ ךיז טסָאה וד --

 'ףיז ףרָאד לוסנָאק רעד ואװ ,םַאדנעּפַאה ןֿפױא הירוס ןופ ןוז רעד
 מ"ה יװַא טינ ןענערּב עטסעװ רער ןופ ןרעײפ יד ? ןעצעזסױרַא |

 ּביוא ! םולומָאר רעטָאֿפ רעזנוא ײּב רעװש ךיא ,ןעלַארטש עריא יװ

 ךָאד ןיא ָאד ,םיור ןיא רעסעּב ןעלעװ יא טלָאװ ,ןעּברַאטש ןייש
 רעטײװ ?ָאד טסָאה וד ,סויװַאלּפ ,העז ,העז ,,,םוניהיג רעתמא ַא

 !תונועגיש עריא טימ ענוטרָאֿפ יד ,ָא ! ןענואוועג רימ יב |
 ? רעטײװ ןעליּפש רימ ---
 ,עיצרעטסעס ןיימ ןעניװעגּפָא זומ ךיא ,יַאדװַא ---

 ןוֿפ ןײש רעד ןעװ ןוא ,ןָאק ַא ךָאנ ןָאק ַא טליּפשעג .ןעּבָאה יז |
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 טָאה ןוא רעטסנעפ:ךַאד יד ףרוד טעבננעננײרַא ףיז טָאה נָאט
 .ענ ץלא ךָאנ ײז ןענייז ,ןעּפמָאל יד ןוֿפ טֿפיל סָאד טלעקנומרַאֿפ
 .ענײא רעד ײּב ,שיט םענעגײא םײּב ,טרָא םענעגײא ץפױא ןעסעז
 ָאד ןענופענ ףיז טָאה סָאװ ,עינַאּפמָאק בור'ס יװ ױזַא ,ליּפש רענ
 ;עטיװס רעשירעטילימ סלוסנָאק םוצ טרעהענ ײז ןעּבָאה ,לַאז ןיא
 ןעּבָאה ןוא עיֿבָאיטנַא ןייק ןעמוקנָא ןייז ףיוא טרַאװעג ןעּבָאה ײז
 - ,ןָאט וצ עילוה ַא טייהנעגעלעג יד טצינעגסיוא עליײװרעד

 ןופ ןוא טײל עגנוי עינַאּפמָאק ַא ךָאנ ןײרַא לָאז ןיא זיא דנוצא
 טָאה'מ ,שימ ןעטסלעטימ םוצ ןעגנַאנעגוצ טקרעמַאּב טינ םענייק
 .רעק רערנַא ַא ןוֿפ טשרָאקָא ןעײג ַײז זַא ,ףילרעּפנײשַאּב ןהעזעג
 ײז ןוֿפ רענייא ,סיֿפ יד ןוֿפ ןעלַאפעג שממ ןענײז עגינייא { לשעמ
 ןעװעג יא רע זַא ,ןמיס ַא ,ּפָאק םורָא ץנַארק ַא ןענָארטענ טָאה
 גיטנָאק םיא ףױא טָאה ןײװ רעד ,החמיש רעד ןוֿפ רלעה רעד
 טנעֿפײצענּפָא רעטלוּב רָאנ ןערייס ,ננוקריוו םוש ןײק טכַאמענ טינ
 *עג רע טָאה ּפָאק םעד ,ּפיט ןעשימיור-טכע ןײז ןופ טיײקנײש יד
 ןעּפיל יד ןיא ןוא ןעקַאּב יד ףיוא ; ןעּביהעגפיוא ץלָאטש ןעטלַאה
 ,טצילּבעג ןעּבָאה ןעגױא ענײז ,טולּב עטיור סָאד טהילנעג טָאה
 ויא ,ענָאט רעסיײװ-ײנש ַא ןופ ןטּבלַאפ עטײרּב יד ןיא טליהעגנייַא
 רַאֿפ עכילרעוײק וצ ןיוש ,םירט עכילרעזיײק טימ ןעגנַאגעג רע
 ףעװענ טינ טרָאֿפ רַאזעצ ןײק רעּבָא ןיא סָאװ ,ןַאמ ןרעטֿכינ ַא

 טכַאמעג רע טָאה ןעגנונידלושטנא ןהָא ןוא תוקוחמ ענירעּביא ןהָא
 טָאה רע ןעװ ןוא ,םיריבח ענייז ןוא ףיז רַאֿפ שיט םײב ץַאלּפ ַא

 ייּפש יד ףיוא ּפָארַא ןעּבױא ןופ קילּב ןייז ןעלַאפ טזָאלעג ףילדנע
 טמירנַאּכ ןוא םיא וצ ןָאמעג רעק ַא עלַא ךיז ןעּבָאה ,םורַא רעל
 | ; לוק ץֿפיוא ףיוה םיא

 ! עלַאסעמ ! עלַאסעמ --
 םעד ןעטלַאהעגרעטנוא ןעּכָאה ,רעטײװ ןעסעזעג ןענײז סָאװ יד

 טָאה'מ ,ןעלַאּפוצ סעּפורג עלַא ףיז ןענייז עגר ןיײא ןיא ףורסיוא
 .ימ סיצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה עלַא ןוא ןעליּפש טרעהעגֿפױא
 | | ,שיט ןעטסלעט

 ץנַאג םיא דובּכל עיצַאטסעֿפינַאמ יד ןעמונעגפיוא טָאה עלַאסעמ
 טרערנַא ןענעקטנַא ךיז ןעטלַאה וצ רעגײטש רעצנַאנ ןייז ,טלַאק
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 .עג ךיז טָאה ןעמעלַא ײּב טײקרעלוּפָאּפ ןייז זַא  ,ַאזַא ןעוועג זיא
 : ,לֿפכש ן'פיוא טגיײל

 טנָאועג רע טָאה --- !רנײרפ ןיימ ,סוזורד ,טנוזעג ןײד רַאּפ ---
 ,טנַאה רעטכער ןײז וצ ןעסעזעג ןיא סָאװ ,רעליּפש םעד וצ

 ,ןעלװָאמ-ביירש ענײד עלײװ ַא ףיוא רימ ביג --
 ףיוא קוק ַא טּפַאכעג ,ףעלעװָאט ענעסקעװ יד ןעמונעג טָאה רע

 - ,קירוצ ןעּבענענּפָא ףײלג ײז ןיא ןעטעװעג עגעּבירשרַאֿפ יד

 ןוא תולנע:לעּב רַאּפ תיעּבטמ = ,םירניד םיואכרוד ,םידניד --
 ףיא -- לרעטֿפעלעג-קזח ַא םימ טגָאועג רע טָאה -- ! םינצק
 ןעװ ,ןעמוק ןָאק םיור סָאװ וצ ,עלעמעס רערוּכיש רעד יב רעווש
 יד טעװ רעמָאט ,דנַאנַאֿפָאנ טכענ ןעצױּפָא ןעלעװ סרָאזעצ יד
 .ירלזממילש ַא טימ ןײז הֹּכט ײז ןיא ןעמירַאּברעד יז ענוטרָאפ
 | | | רניד ןעג

 רעּביא ויּב ןערָאװעג טור זיא עזנ םעסוזורד ןופ רעליּפש רער
 .טנע טזָאלעג םינ םיא טָאה םורַא םלוע רעד רעּבָא ,ןרעיוא יד
 טימ רעמיצ םעד ןעירׂשיַאֿפ .,שימ םוצ ףיז גידנעפוטש ,ןוא ןרעֿפ
 יב { עלַאסעמ ! עלַאסעמ ! תולוק

 .םױרַא ,ןעפורענּפָא ךיז עלַאסעמ טָאה --- ! רעּביט ןופ רענעמ ---
 .ליַּפש יד טימ לעטסעק סָאר טנעה יר ןופ ןכש}ןַײז יב גירנעמענ
 יד ןוֿפ רסח םעד ןעמעלַא ןופ רעמ טסינעג רעװ --- ,ףעלדנײּב
 { םױרַא ןעצעזעג רעקלעפ יד טינ רעװ ,רעמיור רעד--! רעטענ
 רעשרעה רעד דרעװש ם'נופ טכער ן'טיול זיא רעװ ,רעמיור רעד
 | | ? טלעװ רעד ןיֿפ

 טָאװ ןוא ןרעטסײנַאּב טזָאלעג טֿכײל ךיז טָאה סָאװ ,הרבח יד
 ,עיריא רעגיזָאה רעד טימ ןעװעג טנײװעג ףיוא:זײװגנוי ןופ זיא
 .סיוא ןוא ליױמ ןופ רעפטנע םעד טּפַאֿפעגסױרַא דחא-הּפ םיא טָאה
 ; לוק ןייא ןיא ןעֿפורעג

 { רעמיור רעד ! רעמיור רעד --
 טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע---ןעגעװטסעדנוֿפ ,,,ןעגעווטסעדנופ ---

 -עּב ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא ןענעװטסעדנוֿפ--ליטש ןערעוװ לָאז'פ ;עגר ַא
 ,רעמיור ןעטסעּב ם'נופ רערעס
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 ןיא ךױה רעד ןיא ּפָאק םעד ןעסיררַאֿפ הװַאג טימ טָאה .רע
 ,טײקרעֿפעה ןייז ןעּבעג ןעליפ וצ יז גידנעלעװ יװ ףיילג ,טרַאװעגּפָא

 +עַּב ַא ןַארָאפ זיא'ס --- טגערפעג רע טָאה ---!םרעה ריא ---
 -  .רעמיור ןעטסעּב ם'נופ רערעס

 ,רענײא ןעּפורעגּפָא ףיז טָאה --- !סעלוקרעה ,עי --|
 םיוא טזײװ ,רענײא ךָאנ ןעירשעגסיוא טָאה --- ! םוכקַאּב --

 ; טסירָאמוה ַא
 ,טרענודעג םליע רעד טָאה ---! רעטיּפוי !רעטיּפוי ---
 ,טָאג ןייק טינ ןיימ ךיא --- טגָאועג עלַאסעמ טָאה --- ןייג --

 ,ןעשנעמ ַא רָאנ
 ,טמירומשעג יז ןעּבָאה ---!ןָא םיא ףור ,ןָא םיא ףור ---
 ףו טָאה שער רעד זַא ,טגָאזעג עלַאטעמ טָאה -- טכער --

 .לופ יד ןערָאּפּפױנוצ ןָאק סָאװ ,רעד זיא סָאד --- טליטשעננײַא
 סָאװ ,רעד ;חרזמ ןוֿפ טײהמוקלוֿפ רעד טימ םיור ןוֿפ טײהמוק |

 טימ רעדנעל עג ןעמענוצנייַא ברעמ ןופ טסנוק יד טדניּברַאֿפ
 ,תונוחצינ יד ןוֿפ ןעסינעג וצ חרומ ןופ טסנוק רעד

 ףיז טָאה -- רעמיור ַא עקַאט ץלַא ףוס:לּכ-ףוס סע ךָאד זיא --
 .ענ רעכיוה ַא טרעהרער ףיז טָאה'ס ,םלוע ןופ רענײא ןעֿפורעגּפָא
 סעלַאטעמ ןַא ,ןמיס 8 -- ןעטנעמסירָאלּפַא עגידנעשיור ןוא רעטבעל
 ,ןעמונעגסיוא ףרַאש ײז ײּב טָאה רעטרעוו

 רימ ןעבָאה --- טגָאועג רעטײװ עלַאפעמ טָאה --- חרזמ ןיא .---
 .ער ןוא ,דסח םעניטרָאּפ ןוא רעּבײװ ,ןייװ רָאנ ,רעטעג ןייק .טינ
 רע "?נַאװ ףיא סָאװ ,טנַאװ רעװ, :ָאד זיועד רעזנוא זיא רעּביר
 רעּבָא לּביםדוק ,טכַאלש רעד רַאּפ טסַאּפ רע ,טַאנעס ץ'רַאֿפ טסַאּפ
 זָאל ןוא עטסעּב םָאר וצ טּכערטש סָאװ ,םעד רַאֿפ רע טסַאּפ
 ,עטסנרע סָאד רַאפ ןעקערשטּפָא טינ ךיז

 ןָאט ןערעילימַאפ ,ןעטֿכײל ַא ןעמונעגנָא םימש ןייז טָאה ָאד
 ,הוַאנ רעגידרעהירֿפ רעד ןוֿפ יירּפ ןעצנַאגנוא .םינ  םנה

 ףיא ּבָאה לערַאטיצ רעד ןיא ןעטרָאד ןעטסַאק ןעסיורג ַא ןיא---
 סעיצנַאמיװק ירד ןענײז טָא }טלעג ןטװמ טנַאלַאמ ףניֿפ ןעגיל
 | | | , ײז ףיוא

 ,הלינמ ענעטעמרַאּפ ַא עקינוט ןייז ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע
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 ןעצנַאג ןופ ןעגײװשליטש ַא רעטנוא שיט ן'ֿפױא יז ןָאטעג ףרָאװ ַא
 ןיא ,ןעּפיל ענייז ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז ןעגיוא םנעמעלַא .ןםליע
 ןערעה םוצ טציּפשעגסױא ןעוװעג ןענייז ןרעיוא סנעמעלַא

 .טנע ְךייַא ןוֿפ רעװ ,ןָאק ןיא ףיא לעטש עמיס עגיזָאד יד --
 ןײא קירוצ םענ ףיא ,ונ ?לוֿפוצ ןיא סָאד ,טגיװש ריא ?טרעפ
 יװ רעמ טינ ,יירד זיא ,ונ ?ץלַא ךָאנ םנייװש ריא ?סָאװ ,טנַאלַאט
 ןײװצ זיִא !ןלעּב ןייק ָאטינ זיא ײרד ףיוא וליֿפַא !טנַאלַאמ ירד
 ןיּב ףיא ןעכלעװ ײּב ,ףיט םעד רובּכל ,שטָאֿכ רענייא ,רענייא ,ונ
 רעד סעטנָארָא -- םױר:ברעמ ןענעק םיור:חרזמ ,  ןעריוּבעג
 / עטנילײהעג םער רעּביט ןעגעק רעשירַאּברַאּב

 ןיא ףעלדנַײּב:ליּפש יד טלעסײרטעג רע סָאה גידנעטרַאװ
 ,לעטסעק

 ףָאנ טרוחענרעּביא רע טָאה ---ןרעּביט ןעגעק םעטנָארָא --
 ,ןרָאצמירג ןוא גנוטכַארַאפ רעמ טימ

 .ענ ףרָאװ ַא טָאה רע ,ןעּבעגעג םינ ריר ןייק ךיז טָאה רענײק
 רעריװ רעטכעלעג ַא טימ טָאה ןוא שיט ן'פיוא לעטסעק סָאד ןָאמכ
 . ,סעיצנַאטיװק יד ףיז וצ ןעמונעגיצ

 ךָאנ ,ףיא םַײװ דניצַא !רעטיּפי רעיּפמילָא םייּב !ַאֿפ:ַאכ.ַאֿכ --
 טשרע ָאד טליװ ריא !עיֿפָאיטנַא ןייק רעהַא ןעמוקעג טייז ריא סָאװ
 !ןעטּפעשענ ערעייַא ןרעסעּברַאֿפ שטָאכ רעדָא ,קילג רעיא ןעֿכַאמ
 !סויליצעצ ,ײה

 .סָאװ-רָאנ ןעניי רימ ןעֿכלעװ ןוֿפ ,רעמיצ םעד ןיא ןײרַא יג --
 רעניד יד םײה ןוא --- ן'טויליצעצ וצ טגָאזעג רע טָאה -- ןעמוקעג
 ,ן'םוכקַאּב יײּב רעװש ףיא ,תוסוּכ ןוא סרעכעּב ,ןײװ גירק ןעגנײרּב
 ןעטכיררַאפ רעהַא ןעמוקעג ןענײז סָאװ ,טײלסרדנַאל ערעזנוא ײּב זַא
 ערעײז רַאפ רע'בשח לעסיּב ַא ןענָאמ רער זיא ,ןעטֿפעשעג ערעײז
 | !סויליצעצ ,רעֿכיג ,ןֿפּב ,סרעטסיײט

 גידנעבַאל גיֿפליה ןוא ץסוזורד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ןַאד
 | ןעֿפורעגסױא רע טָאה לָאז ןעצנַאנ ן'פיוא

 ןָאזרעּפ ןייר ןיא סָאװ ,זגורּב טינ ײז !דנײרֿפ ןַײמ .,ַאֿ-ַאֿכ --
 בָאה ףיא ,רניד ַא זיּב ׁשוַא רַאועצ םעד טּפעלשעגּפָארַא ךיא ּבָאה
 ןיײמ ,םוק ,סעקענש .עשימיור עגיזָאד יד ןעבורפסיוא טלָאװעג רָאנ
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 שיט ןופ לעטסעק סָאד ןעמונעג רעריװ טָאה רע ---!טיק ,םווורדי

 ךיז ןעּכָאה ףעלרנייּב יד ׁשוַא ,ןעלסירט וצ ןעּבײהעגנָא סע ןוא

 ןיא לעטש וקילג רעזנוא ןעבורּפ רימָאל םוק --- שצנַאטוצ גיממול-

 ןטסליװ וד ליֿפיװ :ָאק
 .םונ ַאזַא טימ טדערעגסיוא עלַאסעמ טָאה רעמרעװ עטצעל יד

 :לָאמשוצ ךײלג ךיז טָאה םוזורד זַא ,,ןָאט ןעבילדניירפ ןוא ןעגימומ:

 ,תחנ רַאֿפ ןעצ-
 .ניה רענייא ןעּפורעגּפָא ךיז טָאה ---!עלַאסעמ ,ףיא ןיִּב טָא ---

 טעּב ןוא לעמיט םעד ןיא םיוא שממ ָאד ײג ךיא --- םיא רעט-
 םעד רעריפרעּביא םער ןעלָאצַאּכ וצ ףיױא עמֿכַארד ַא םימח-
 סעקענש עניזָאר יר !ןעמענ ױזַא ךימ לָאז ןָאטולּפ רעּבָא ,לזממילש -
 ּבײל רעײז ײּב סולָאּבַא םענעכָארּבוצ ןייק וליפא מינ ךָאד ןעּבָאהי
 | ,לעז ןוא

 זיא סָאװ ,רעטכעלעג גיֿפליה ַא ןעּפורעגסױרַא טָאה ץיוװ רעד
 .ילּבעג ויא עלַאסעמ ןײא ,רעריוװ ןוא רעריוװ ץלַא ןעָֿארּבעגסױאי

 ,טסנרע ןעב .

 ףיא ---,טרעּפטנעעג גידנעֿפַאל רע טָאה ---ןעֿפמינ יד יב --- |
 . ,רניד ַא ןָאק ןיא לעטש ףיא !עלַאסעמ ,ריד טימ ליפש

 טָאה ,לעגניא ַא טעמּכ ךָאנ םינּפ ץּפיוא ,טײלענגוי יד ןופ רעגַײא
 ,ליּפש רעײז וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא שיט ןרעּביא ןעגיוּבעגרעּבירַא ךיז
 ,וםיא וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז עלַאסעמ טָאה גנולצולפ ,

 ,טנערפעג םיא רע טָאה --?וטסיּב רעװ ---
 .רעמניהַא ןעטָארטענּפָא טָאה לעגניא רעד
 2ײלַאּב ןָא ,טקולָאּפ ןוא רָאטסַאק ײּב רעוװש יא .,ןיינ | ,ןַײ ---

 .נעמ יד ײּב ןעמונעגנָא זיא'ס ,טלָאװעג םינ ףיד היא ֿבָאה ןעניר
 - יד ןערעװ רעיונעג ץלַא ,ןענייז ןעמוס יד רענעלק סָאװ זַא .,ןעש

 רימ ײּב וטסליװ ;רעּבײרש ַא ןעּכָאה ףרַאד ףיא ,טריפעג תונוּבשח
 ?עלעטש עגיזָאר יר ןעמענרַאפ

 .ןֿפומ ,ןעלװָאט:ּבײױרש  ענייז ןעמונעגסױרַא טָאה לענניא רער
 טײקכילרנײרֿפ םעלַאסעמ ןענעק ,תונוּבשח ירד ןעריֿפ וצ ןמווטנ
 |  ,ןײטשיײּב טנָאקעג טינ ןעמ טָאה

 -- ,ןעֿפרענסױא סוורד טָאה !טרַאװ ,עלַאסעמ ,טרַאװ ---



 בידנעפרַאװ ,עגַארפ ַא ןעלעטש וצ ,ןמיס רעטֿפעלש ַא רשפא זיא'ס
 .סָאװ ,ןענערפ םעּפע טרָאֿפ דיר זומ ףיא רעּבָא ,לערניײּב.ליּפש סָאד
 ::רעּביא םערברוד וליּפַא געמ ךיא ,ןעַאֿפעגנײא טש רָאקָא רימ זיא
 | ,לומ ןיימ ןעריפ

 -ןוֿפ לערנייב ןײד ןעטיהרַאֿפ לײװרעד לעװ היא ןוא ,גערפ --
 ,ןעקילגמוא עלַא

 :םָאר לעטסעק ןעטרעקעגרעּביא ן'טימ טקעדעגוצ טָאה רע ןוא
 | | ,לערנײב- ליּפש ענעפרָאװעג

 ---?ץסירַא םושניוק ןעהעזעג ןעװ וטסָאה ,רָאנ רימ = גָאז -- ==
 | ,טגערפעג םיזורד טָאה

 ?ריוומואוד םעד ---
 , ,ןיז ןייז ,ןַינ ריי

 .ןז ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,טסואוװעג טינ רָאג ּכָאה ףיא ---
 .פיֵצ גישולּבטלַאק םוזודד טָאה ---,טשינרָאג ָאקװד זיא סָאד --

 :ָאֿפ ןַא ,עלַאטעמ ,ןעגָאז טלָאװעג רָאנ ריד ּבָאה ךיא -- ןעּבענעג
 .,ריד ןיא םוירַא יװ ,ן'רָאטסַאק ןיא ןעטָארעג רעמ טינ ןיא סקול

 .,גנוקרעמַאּב עגיזָאד יד טרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,םלוע ם'נופ ףס ַא
 | | ;טנימעטשַאּב יז ןעּבָאה

 -ןעֿפורעגסױא ןעּבָאה ---!סינּפ ןיײז .,ןעגיוא ענײז !תמא ,תמא ---
 יי | ,ןעמיטש גיצנַאװצ ַא !

 ---,ןעּפורעגּפָא סעּכ טימ רעניא ךיז טָאה !השעמ ענייש ַא ---
 ,ריא ַא --- םוירַא ןוא ,רעמיור ַא זיא עלַאסעמ

 זיא סיירַא --- רעטירד ַא טגָאזעג טָאה --- טֿפערעג טסיּב וד -- |
 ,דיא ַא

 טקרעמַאּכ םע טָאה עלַאסעמ ,תקולחמ ַא ײּב ןעטלַאהעג טָאה'ס
 ,וצרעד ןעמוק טינ לָאז'ס -- טשימעגנײרַא יז טָאה ןוא

 -רעניײטש-לומ יד ןוא ,סוזורד ןײמ ,ָאשינ ךָאנ זיא ןַײװ ןייק --
 ןָאטעג לעטײט ַא טָאה רע --- רימ ײּב טרימסערַא ץלַא ךָאנ ןעגיל
 . .,ץסֹוירַא וצ ףײש סָאװ -- לעטסעק ןעטרעקענרעּביא םעד ףיוא
 -ף=עג רימ ליצרער ,גניניימ ןײד ןערעה וצ ןייז ןלעּב ַא ףיא טלָאװ
 ,םיא ןענעװ רעיונ

 --ףימ  יװ ---- ןעפירעגסיוא םוזורד טָאה --- רעמיוח ַא .יצ ריא ַא --
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 ידּכ טינ סע גָאז ףיא ןַא ,טלעװ רעד ףיוא ןַאּפ ןעסיורג ַא ןעּבָאה
 יא םוירַא רעגיזָאד רעד !עלַאסעמ ,ןעליּפעג ענייד ןעכעװשרַאֿפ וצ
 רסח טגײלעגרָאֿפ םיא טָאה רסיק רעד ,גולק ןיא שידלעה ,ןייש
 יע גנַאגרַאֿפ ןיײז ,ןוֿפרעד טגָאזעגּפָא רעּבָא ףיז טָאה רע ,ץוש ןוא
 :ירנעטש טבײװ רע ,תורוס עלָאנ טימ טלעגנירעגמורַא זיא יה
 רעסערג ךס ַא ןעטלַאהעג ףיז טלָאװ רע יװ ףײלג ,עלַא זנוא ןוֿפ
 | ענעלק רשפא רערָא זנוא רַאֿפ

 יצ ןעֿפײלג ןיק טַאהעג טינ רע ט ח ערטסעלַאּפ רעד ןיא --
 ןו םיקנע עגיניואיולב יד לעגנארעג ןיא ןענײב טנעלֿפ רע ,ךיז
 יײזַא עיטַאמרַאט ןופ ןעסקַאלּפוּב עגידרעגרעהנחָא יר ןוא .דנַאל-ןַײר
 .ָאלעגרעּביא םיא טָאה ריוומואוד רעד ,רעטיר-עּברעװ טגײּב'מ יװ
 ךוא ןײזיילכ םוצ הוַאּת ענרָאמ ַא טָאה רע ,חורישע םיורג ןעז
 םיא טָאה םויצנעסקַאמ , המחלמ ןעגעװ ןעטכַארט ןייא ןיא טלַאה
 טימ ןערָאפ טלָאזעג טָאה רע ןוא ,עטיווס ןייז ןיא  ןעמונעגנײרַא
 .ױלרַאֿפ םיא רימ ןעכָאה ענעװַאר ןיא רעֶּבָא ,ףיש ןײא ףיוא זנוא
 רימ ;רעהַא ןעמוקעגנָא םולשּב רע ןיא ךָאד ,ןעניױא יד ןופ ןעד
 טָאטשנָא רעּבָא ,םיא ןוֿפ טרעהעג הירפ רעד יא טניײה ןעּבָאה
 ה ,לערַאטיצ רער ןיא רעדָא ,ןיירא ץַאלַאּפ ןיא ןערָאּפרַאּפ וצ
 רעדיװ ןיא ןוא ,הינסֿכַא ןיא ןעכַאז ענײז טוָאלעג רע
 , ןערָאװעג

 גנולייצרעד םעסיזורד ֹוצ טרעהעגוצ יז .עלַאסעמ טָאה הליחּתֿבל
 ץלַא ןערָאװעג רעּבָא רע ןיא רעטײװ סָאװ ,גימליגֿפײלג:ףילּפעה
 ;עמונעגּפָארַא רע טָאה ,ףוס ן'זיּב טרעהעגפיוא ןוא ,רעמַאזקרעמפיוא
 :ןעפירעגסיוא טָאה ןוא , ףעלדנײב-ליּפש לעטסעק ם'נופ טנַאה יד

 , ?טסרעה ֹוד ,רענײמ/ םויַאק --
 ,ײענײז םוליטרימ רעד ,םיא ןעּבעל ןעסעועג זיא סָאװ ,רוחּנ ַא

 ןעגנוביא ענייז ןעֿכַאמ טנעלפ רע ןעֿפלעװ טימ ,רבח רעד ,ה ,ד
 ֿבנידנעוו רעֿכילרגײרּפ רעד ףרוד טע'ֿפנח'עג רהעז ,ןעגָאװטײר ןיא
 | !ןעפורענּפָא ךיז טָאה ,רַאה ןייז ןוֿפ

 .עג טינ ףיא טלָאװ טינַא ,עלַאסעט ןיימ ,ףיא רעה יַאדװַא ---
 ודנײרּפ ןַײד ןעזעװ
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 :ענסױרַא טניײה ףיד טָאה סָאװ ,ןַאמנעגנוי םעד וטסקניײדעג ---
 ;רלַאװ םענפַאר ןיא ןעגָאװטײר ןוֿפ ןעפרָאװ

 ,ןעסעגרַאֿפ םינ ךימ םע טוָאל עצײלּפ ענעקנו לעגסייא ןײמ --

 ױזַא טָאה רע ןוא --- !טלעװ רעד ףיוא טוכקַאּב ַא ןעּבָאה רימ יז |
 ןרעיוא .ענייז זַא ,ףײה רעד ןיא סעצײלּפ יד ןעּבױהעגֿפױא +ךיוה
 ,ןעטלַאהַאּב ןעצנַאנניא ךיז ןעּבָאה

 ןענופעג ּבָאה ףיא ,לַאוָקיש םעד ןעקנַאד וטסגעמ ,ױזַא .ביוא ---
 !רעה ,רעה ,םענײד רנייפ םעד

 :טגָאועג רע טָאה ,ץ'סוזורד וצ ךיז גידנעוט-רעק ַא ןוא
 ןענעװ טָא ,טסײװ וד סָאװ ,ץלַא םיא ןענעװ זנוא לײצרעד ---

 ײב רעװש ףיא ;רעמױר ַא יא ךיא ַא יא זיא סָאװ .,ןעגיזָאד םעד

 טנײשרַאפ רעװַאטנעק ַא וליֿפַא טלָאװ גװיז ַאזַא ןענעק זַא ,םוּבעּפ
 ?םוזורד ,רע טנָארט רעדיילק ערעסָאװ ,טלעוו יד

 וי | ,עשיריא ---
 ןיא רע -- טגָאזעג עלַאסעמ טָאה -- !םויַאק ,טסרעה וד ---

 ;ײװצ זיא ,רעמױר ַא יװ םינּפ ץפיוא םיוא טהעז רע ;סנײא זיא ,גניז
 ערטמעלַאּפ רעד ןיא ןוא ;ײרד זיא --- רעריילק עשיריא טגָארט רע
 ,סמירֶא ענייז ףרוד תהורישע ןוא רוכּכ ןעּברָאװרע ךיז רע טָאה

 .טייר ןערעקרעּביא ןוא דרעפ ןעטלאהוצּפָא חוּכ גונעג ןעּבָאה סָאװ
 םוירַא רעגיזָאד רעד זומ ,סיזורד ןַײמ ,םיווענ ,ריפ זיא --- ןענעוו
 -עג טינ רע טלָאװ --- טינַא ,תונושל עֿפילטע עשּביה ףיוא ןעדיײד
 , רעמיור ַא ןעגרָאמ ,ריא ַא טנײה :ןערעװ לגלוגמ ךיג ױזַא טנָאק
 | ?רענעטַא יד ןופ ךַארּפש עלעדיײא יד ךיוא רע ןָאק

 ףױ טנָאקעג טלָאװ רע זַא ,טיקעיא ױזַא שיֿפירג טדער .רע --

 ,ןעליּפש עשיפמילָא יד ףיוא ןערָאטַארָא עטסעּב יד טימ ןעטסעמרַאפ
 .ַאֹּב ןָאק רע -- טגָאועג עלַאסעמ טָאה ---!םויַאק ,וטסרעה ---

 .פניּפ רער ןיוש זיא סָאד -- יורפ ע'בושח ַא שיכירג ףיוא ןעטירגי
 ?וצרעד וטסגָאז סָאװ ,ןטיס רעט

 יז רענעי טָאה -- עלַאסעמ ןײמ ,ןענופעג םיא טסָאה וד --
 / ןסויַאק טינ ןעמָאנ ןיימ זיא טינַא --- ןעפורעגּפָא

 ריא ,טונמוא רַאפ יג ממענ ,םוזורד ,טונמוא רַאֿפ טינ םענ --

 .עג ךיז עלַאסעמ טָאה --- םיױמר טימ ָאד ןעדײר רימ סָאװ ,עלַא
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 ןעטלעד'נז'עג ןע רעילימַאֿפ ןייז ףיוא ,םורַא הרבה רעד וצ טדנעו
 מינ ליװ ךיא ןזַא ,ּביל רימ ןענײז רעמעג עלַא יװ -- רע גײט ש
 ףיוא ךָאנ רימ טזימ וד רעּכָא ,טײקֿכילֿפעה ןײר ןעריטַאָאלּפסקע
 ןופ -טײהנעגנַאגרַאפ יד זַא ,טליצרער טסָאה ור ,ןרעֿפטנע םעּפע
 לײצרער .ָאמ ,תורוס עלָאג טימ טלעגנירעגמורַא ןיא .ןוז סעסוירַא
 יי ,םעד ןענעוו

 -- טשינרָאנ טימ טשינרָאג ,עלַאסעמ ,טשינרָאג ויא'ס זַא ---
 תעשּב .זױלּב השעמ-רעדניק ַא --- ןעפורעגּפָא ףיז םווורד טָאה
 ןענָאױצכָאנ ןײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז טָאה עטַאט רעד םיירַא
 ,רניק ןיק טיג ,ּבײװ ןיק טינ טָאהעג טינ רע טָאה ,ןעטַאריּפ יד
 .ניא ַא טֿכַארּבעגמימ רע טָאה ,טרעקענמוא ךיז טָאה רע זַא  ןוא
 םיא טָאה ןוא ,דנוצַא ןעדײר ריס ןעמעװ ןענעװ ,םעד טָא ,לעג
 ,ןוז ַא רַאפ ןעּבירשעגוצ רימי-ףּכי

 --- טגערֿפעגרעּביא עלַאסעמ טָאה --- !ןוז ַא רַאֿפ ןעּבירשענוצ --
 רעד טָאה ואוו !ןעריסערעטניא וצ ןָא ךימ טּבײה'ס ,רעטעגנ יד ײ2
 ;רענױזַא ןעוװעג סע רע זיא רעװ ןוא ?לעגניא םער ןענופעג ריוומואוד

 ,עלַאסעמ ,ןענַארּפ עגיזָאר יד ףיוא ןרעפטנע ריד ןָאק רעװ --
 רעד טָאה טכַאלש רעד ןיא ?ןײלַא םוירַא ןעננוי  םעד רעסיזא
 .ערעלַאג ןייז ןערָאלרַאפ (ןוּכירט ַא ךָאנ טלָאמער)  ריוומואוד
 ביוש לעגניא םעד ןוא םיא ןענופעג טָאה ףיש עגידנערָאּפײגרַאפ ַא
 סָאװ ,עניצנייא יד ןעװעג ןענייז ערב ײז ןטערּב ןַײא ףיוא גידנעמ
 .ערעלַאג רער ןופ שוַאּפיקע ןעצנַאג ם'נופ ןעּבעל ןעּבילּבעג ןענַיי
 טרעהעג יז ּבָאה ךיא יװ ױזַא טָא ,השעמ יד ריד ליצרעד ףיא
 טָאה רעניײק סָאװ ,הלעמ יד תוחּפה.לכל טָאה יז ןסרעטער יד ןופ
 יוד םעד זַא ,טגָאזעג ןעּבָאה יז  ,טנעקײלעגּפָא טינ םויהזרע יז
 ,ריא ַא ןעװעג זיִא טערּב רעד ףיוא רבח םריוומוא

 ,טרוחע גרעּביא עלַאסעמ טָאה ---!דיא ַא --
 , ףַאלקש ַא ןוא --
 ול ףַאלקש ַא ?וטסנָאז סָאװ --
 רער ףיוא טֿכַארּבענ ןערייב ײז ןעּבָאה םרעטער יד תעשּכ ---

 .ירמ ַא ןופ גנונעּפָאװַאּב רעד ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג םיירַא זיא | ,ףיש
 ,ףַאלקש-רערור ַא ןופ םישוּכלמ ןעגָארטעג טָאה רבח ןַיז ןוא זי
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 ,שיט ןרעביא ןענעלעגיּבלַאה רעהַא ויּב ןיא סָאװ ,עלַאסעמ
 ,ויא רע ףיוה יװ מלעטשענּפיוא רעטרעװ יד ייּב ףיז טָאה

 ךז טָאה ןוא טלעמרומעג רע טָאה --- !ףַאלקש:רעדור ַא --
 ןייז ףיוא ָאמ עטשרע סָאד רשֿפא ,ןעטײז עלַא ףיוא .טקוקעגמוא
 ,טגרָאזרַאֿפ ןוא לּבלובמ ןעּבעל

 -ןעפַאלקש הנחמ ַא ןײרַא לָאז ןיא ןיא קילבנעגיוא ם ע ד ןיא
 ?וצ ןוא תוריּפ לוֿפ ברעק טימ ,ןַײװ גירק עסיורג טימ ןעדָאלעגנָא -

 טָאה עלַאסעמ ,סרעֿכעּב ןוא ןעלָאש ענרעּבליז טימ ,סקעּבעגירעק
 נָאה ןוא לוטש ַא ףיוא ןעגנורּפשעגפױרַא זיא רע ,טּבעלעגּפָא יװ
 .לוק ַא ץפיוא ךיוה ןעפורעגסיוא

 ןעטראװ ןעֿפרַאד רימ סָאװ ,טײצ יד ןרעקומ ןופ רענעמ --
 ןעװַארּפ רימָאל !|'םוֿפקַאּב ןעגילײה רימָאל ,רַאהדלעּפ רעזניא ףיוא
 שאר םעד רַאֿפ םיוא ריא טּבײלק ןעמעװ !םיא דובּכל בוט:םוי ַא
 ,מײצלָאמ םינוֿפ

 ,טרָא ןופ ןעּבױהעגֿפױא ךיז טָאה םיזורד
 ןָאפיג רעכַאמ:;טײצלָאמ םעד טינ ּבױא שרעדנַא ןעד ןעמעוו --

 ,ןעפורעגסיוא םוזורד טָאה --- !רעמױר ריא ,טרעפטנע
 ףיוא המּכסח סנעמעלַא טקירדעגסיוא טָאה טַאװיװ רעניכליה ַא

 ,גָאלשראפ סעסוזורר
 טָאה ןוא ּפָאק ןופ ץנַארק םעד ןאטעגסיוא עלַאסעמ טָאה ָאד

 ,שיט ן'פיוא | ןעבָארקעגֿפױרַא זיא םוזֹורד ,ן'סוזורד טגנַאלרעד םיא
 עט ץנַארק םער ןָאטעגנָא רעדיװ ןעגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ ןוא
 .ם'נוֿפ שאר םעד רַאֿפ םעדברוד םיא טניורקעג ,ּפָאק ן'פיוא ןעלַא
 ,טײצלָאמ

 ,רנײרּפ עבילטע רעהַא ןעמוקעג ןענַײז םענײאניא רימ טימ ---

 :עלַאסעמ טָאה -- הסוּכ עטֿפער ַא טכַאמעג טשרָאקָא ןעּבָאה סָאװ

 עגילייה עלַא טול בוט-םוי .רעזנוא ןעװַארּפ וצ ידּכ -- טנָאזעג
 .עלַא ןוֿפ רעמ ויא סָאװ ,ײז ןופ םענײא רעהַא גנײרּב ,םינחנמ
 ,קַאנק ןרעטנוא

 :ףליה ַא ןעּבעגענ טָאה תולוק ףס ַא ןופ שימעג ַא
 ןרע זיא טָא ןרע זיא טָא --

 ןופ רוחכ ַא ןעּבױהעגֿפױא ןעמ / טָאה עגָאלרָאּפ רער ןיֿפ ןוא
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 .עננָא טנָאקעג םיא טלָאװ'מ זַא ,טיהנעש רעטרָאצ ףילּבײװ .ַאוא
 .ענ םיא ףיז טלָאװ ץנַארק רעד ןעװ ,ןײלַא טָאגנַײװ ן'רַאֿפ ןעמ
 , טנַאה ןייז ןיא --- קָאטש-םוסריט רעד ןוא ּפָאק ץ'פיוא ןעטלַאה

 ,שאר רער ןעסייהעג טָאה ---!שימ ן'פיוא .םיא טבַײה ---
 ןעװעג טינ ןיא רֶע ןַא ,טלעטשענסױרַא רעּבָא ףיז טָאה'ס

 ,ןעציז וצ תלוכיּב
 { םידורד ,רעטנוא םיא טלַאה --
 ,טנעה יד רעטנוא ןעגיד'ניפולינּב םעד ןעמונעג טָאה םיזורד
 סָאװ ,רוגיֿפ רע'רוּכיש רעד וצ טדנעװעג ךיז ץלַאסעמ טָאה ָאד

 ם'נופ ןעטימ ןיא טגָאזעג טָאה ןיא ,םיפ .יר ןופ ןעלַאּפעג = זיא
 | | :ןעגייווש.ליטש ןעטספיט

 :עננ זנוא וצ ײז !רעמענ עלַא ןופ רעטסערג וד ,םוכקַאּכ א --
 ענײמ ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא !טכַאנ עגיטניה יד גיד
 םעד רדנמ ךיא ןיִּב .,ריד וצ ןעּבעגעגרעּביא ןענַיז סָאװ ,םיריבח
 .ענּפָארַא רובּכה:תֵארי ַא טימ רע טָאה ייּברעד -- ץנַארק ןעגיזָאד
 ,דלַאװ סענפַאד ןיא חּבומ ןײד רַאֿפ --- ּפָאק ןוֿפ ץנַארק םעד ןעמונ

 םער ןָאטעגנָא רעריװ טָאה ןוא ,ןעּבעגעג קוּב א ףױ טָאה רע
 ;ליַּפש יר ןיפ לעטסעק סָאד ןעמונעגּפָארַא רע טָאה ןַאד .ץינארק
 ;רעטֿפעלעג ַא טימ טגָאזעג טָאה ןוא ףעלדנַײּב

 .פִא ריד יב ךָאד ּבָאה ךיא ,םוזורד ןײמ ,קוק ַא רָאנ ּבינ --
 !ןעּבעל ױזַא לָאז ןעליס ןופ לעזיא רעד ,רניד םעד ןענואועג

 ,םרעטֿפעלעג ןוא ןעײרשעג-טַאװיװ ןופ שער ַאזַא ןערָאװעג זיא'ס
 -טָאלטַא עגיד'הזגור יד ןוא ,ןרעטיצ ןעמונעג טָאה לָאז רעד זַא
 ,עיגרָא יד ןעּבײהעגנָא ףיז טָאה'ס ,טלעסײרטעג ךיוא ,ךיז טֿכַאד ,ףיז ןעגָאה ןעמלַאמשעג
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 .ןהעצ לעטיּפאק

 .דלאוו-ןעמלאפ ןיא

 ילַאֿפ םוצ געװ רעײז ןעטלַאהעג ןעּבָאה ךולמ ןוא רוח-ןג

 ירפעגעג רעד ןופ תחנ גידנעפעש ,ןערָאפעג ןעניז  ײז ,רלַאװ-ןעּמ

 ,ןעטכיזסיוא ענייש-רעדנואו עריא טימ
 ּפוג ,טלעּבלעפעג ַא ןעגיוצענקעוא ךיז טָאה ףרָאד ןרעטניה

 ןדעיױג רעד ןעסײה טנָאקעג תמאּב טָאה סָאװ ,רנַאל טעּברַאַאּב

 .ץעװינ ןיא ןעננַאגעג טינ זיא ררע ןַאּפש ןייא ןייק ,עיבָאיטנַא ןופ

 ּפימ ןעוועג טקערַאּב ןענייז ףעלנרעּב יד ןוֿפ ןעמײז עגידעוּפושמ יד

 ןשּבָאה ,קָאטשנײװ טימ ןעטכָאלּפעגמורַא ,סנעקנַאלּפ יר ,ןעטַארעט

 םיא רָאנ ,רערערנַאװ םעד ןעטָאש ןעגיטפול ַא ןעּבעגעג רָאנ טינ

 -לרעּפ ןיא ןעּביױרטנײװ עמױר-רוּפרוּפ רעמעפש ףיוא מומעגנָא ףיוא

 / ךיפ ףַאלרלעװ יד ףרוד ,ןעטײּב-ןענָאלעמ יר ןעשיווצ ,ןַײװ ןעגיד

 ןעגָאה ןענָאמיל ןוא ןעשזנַארָא ,רעמײּבנעגײפ ,רעמיײּב-ןעסָאקירּבַא

 .מײל-בושי יד ןופ ףעלזײה עטעוועקניטעג-םייװ יד טרירעמעשעֿג

 יביימש יד --- עפש ןוא טײקרעּפֿורֿפ טליֿפעג ךיז טָאה םוטעמוא

 ינַאװ םעד טײרֿפעג ןעּבָאה סָאװ --- החונמ ןיֿפ רעדניק עגידנעל

 טײצ ןוֿפ .,םיור וליֿפַא ןיײז.תוכז.ףכל:ןד םינעגנ ןוא גיוא םרערעד

 ,ןונבל ןוא רובּת ףיוא טכיזסיוא ַא טקעלּפטנא ךיז טָאה טײצ וצ

 רפלעגנײלשעג עגנייטש ענרעּבליז ַא יװ יז טָאה'ס עֿפלעװ ןעשיווצ

 | ,סעטנָארָא רעד

 :פולצו"ּפ .ךיט גערּב עזַאּפ ןעטירעג ןענײז רניירפ עדיײּב יר

 : ןעירשעגסיוא ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא ףולמ טָאה

 !רלַאװ:ןעטלַאּפ רעד ןיוש זיא טָא !קוק ַא ּביג ,קוק ַא .ּביִג ---- |



 יז רַאֿפ טציא טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשדנַאל ענייש ַאזַא
 ןופ ןעמיזַאָא עטשטנעּבעג יד ןיא רָאנ ןעֿפערט טגָאקעג טָאה'מ סָאװ
 יא יד ,סולינ עזַאּפ תואלחנ עשיאײמָאלָאטּפ יד ןיא רערָא עיּבַארַא
 :מקרַאטשרַאּפ ךָאנ ויא קורדניײא ןעגידנעקיצטנַא ם'נופ טײקגיטרַאנעג
 רַאפ טײרּפשעג יז טָאה רגַאל סָאד טָאװ ,םעד ףרוד ןערָאװעג
 טָאה רע ,ץינערג 8 ןהָא טײװ ,טַאלּב ַא יװ טַאלנ ןעגױא םרוח.ןּב
 .נעמלעז רער ,זָארג ןופ ףיפעט םענירנ ןעשירפ ַא ףיוא ןעמירעג
 ןעּביױא ןוֿפ ,דרע ם'הירוס ןופ טקודָארּפ רעטסגיטכערּפ ןוא רעטס
 ןוֿפ רעטעלּב יד ךרוו לעמיה רעױלּב.לעה רעד טרעמישעג טָאה
 יעּכָאה ןעכרַאירטַאּפ ע'תמא יװ םעּפע ,לָאצ ַא ןהָא ןעמלַאּפ-לעטיײט
 -עג גיטֿפעמ ןוא עטלַא עֿפלעזַא ,רעמײּב עגיזָאד יד ןעהעזעגסיוא
 עמײרב עֿכלעוַא טימ ,עטנױױעג ןוא עֿפױה עכלעזַא ,ענעסקַאװ
 :ײש טקָאטעגּפָא עכלעוא טימ טצעוַאּב גיווצ רערעי ןוא ,ןעגַײװצ
 .ָארג רעשירפ רעד ָאד ,רעטעלּב עטרערעּפַאב ,עגיצנַאלג ,ענ
 םער ערעפסָאמטַא רעד ןעּבעגעגוצ ,ףיז טכַאר ,טָאה טָאװ ,ךיּפעט
 .ערעזָא עגיטֿכױברור ,ערָאלק ,עליק יד ןעטרָאד 1םענײז טירָאלָאק
 .מײקשירֿפ ענײז ןעקנַאדרַאֿפ וצ טָאהעג ןעּבָאה רעמייּב יד רעֿבלעװ
 .םרעגעש סָאװטע ןייז טנָאקעג ץעגרע ןעד ךָאנ טָאה---רעטלע ןוא
 ןעטלָאװ ןעמלַאּפ יד יװ ףיילג וא ?טפַאשדנַאל רעניזָאר רעד ןופ
 יא ןח ןעניֿפע ג ןעלעוו ןעטלָאװ ןוא ןעקנַאדעג סיווח-ןּב ןעּפָארטעג
 רעּביא + ןענירק עביוה ערעײז טלעקָאשעג ײז ןעּבָאה ,ןעגיוא עגײז
 ,טײקניטֿפול טימ םיא ףיוא טֿפָאֿפעג ןֹוא םיא
 -.געויײװ ,טנָאזעג ךולמ טָאה--םיוּכ םעד ףיוא .טָא קוק ַא ביג ---
 רָאי ַא ןיא םַאטש ןײז ףייא גניר רעדעי --- זיר ַא םיוּב ַא ףיוא יד
 רעמָאמ ןוא ,ןיורק רעד זיִּב לעצרָאװ ןופ- לײצ ,עּבעל יז ןופ
 רמצנַאלּפרַאֿפ ָאד ןיא דלַאװ רעד זַא ,ןעגָאז ריד ףיש רעד טעװ
 :עיכָאיטנַא ןיא טסואוועג סעּפע ךָאנ טָאה'מ רעדייא ךָאנ ,ןערָאװענ
 .ןעלֿפײװצ טינ רעטרעװ ענַײז ןיא ומסלָאזי ,ןעריקוועלעס יד ןיֿפ

 'ןוא עמלַאּפ עקנַאלש ַא ףיוא ןעקוק .םיג תולעּפתה ןדָא ןָאק'מ
 :נערַאפ עריא גידנעטֿכַארטַאּב ,ליֿפעג ש ימעָאּפ ןיײק ןעריּפש םינ
 טָאה'מ סָאװ ,גנורערַאֿפ יד ךיז .טמענ ןופרעד ,ןעמרָאֿפ עטגיד
 יד ןייש ,םיוּכ ןעגירתובלמ ןעגיזָאר םוצ .ןעווװעגסױרַא - גירנעטש



 *עג טינ ררע רעצנַאג רעד ףיוא ןעבָאה רעלטסניק עטסגימיײצרַאֿפ

 ןיא סענָאלָאק יד רַאפ רעטסומ ןערעגיסַאפ ןייק ןעניפעג טנָאק

 | .ןעלּפמעט ןוא ןעצַאלַאּפ ןוֿפ ןעלײז
 יװַא יװ --- טגָאזעג רוח-ןּב טָאה --- ףולמ רעטונ ןימ ,רימ גָאז ---

 - ױזַא יװ ןוא דלַאװ .רעטשטנעּבעג ַאזַא םירעדליא ךייש םוצ טטוק

 .יור ע'טוהל יד ןוֿפ םיא ןעטיהיצניא ןעּכענעגנײֵא םיא / ךיז טָאה

 | ? םרעשרעה עשימ

 .טנעעג ףולמ טָאה -- ןעֿפײש ןעװעג ןענייז תובָא ענַײזעלַא --

 --טּבעלעג טָאה רע ןעוו ,טינ קניירעג ףיא---יז ןופ רענייא---טרעֿפ

 טנָאיעגֿכָאנ יז ןעּבָאה'ם ןעכלעװ ךָאנ ,גיניק ַא ןעװעג ליצמ טָאה

 ניניק רער ,ןעמיוט וצ םיא ידֹּכ ,רענַאטרעטנוא עמעוועמנובוצ ענַיז

 ףױ טָאה רע וַא ןוא ןעסעגרַאפ טינ הביט יד לָאמנײק םיא טָאה

 טימ ףײש םעד טכַארּבעגּפָארַא רע טָאה ,ןיורט ן'פיוא טרעקעגקירוצ

 רּברימ ם'נופ ןעטֿפַאשטרעה ענַײז עלַא טימ ןוא החּפשמ רעצנַאנ ןײ

 .קעװַא טָאה ןוא ,ןעטלעצעג ענייז ָאר ןעגָאלשּפױא לָאז רע ,רעהַא

 הלחנ םלַא רעדניק-םדניק ןוא רעדניק ענַיז .ןוא םיא טקנײשעג

 רנַאל סָאד ןוא ,ןעמלַאּפ יד ןוא ערעוֶא יד ןעטײצ :עניּבייא ףיוא
 ײק ןיא ,ןעטרָאד ןָא גרעּב יד וצ זיּב ףיימ ם'נופ םורַא-ןוא:םורַא

 :עּפש יד ,הלחנ רעײז ףיוא טרידנעטערּפ טינ לָאטנײק טָאה רענ

 ןעּבעל וצ ,רעגילק רַאֿפ ןעטלַאהעג ןעּבָאה רעשרעה עניררעט

 א טשטנעּבעג םיא טָאה טָאנ ןעד {טבש ןעגיזָאר ץמימ טוג

 ויא רע .,בוט-לּכ ןוא ןעלמעק ,ררעפ ,ןעשנעמ םימ םיא טרעמענ

 ןעשיווצ ןעגעװ עשירעטילימ עניני רעּביא תיּבח-לעּב ןערָאװעג

 טױל דנַאטשמיא גָאט ןעניטנײה ײּב ןיא רֶע וַא ױזַא ,טעטש יד
 :נאװ ןוא לעדנַאה םעד ןעלעטשיצּפָא ןעלעפעגליואו םענעגײא יז
 ןעהיצ סָאװ ,ןענַאװַארַאק יד ןעגָאז וצ ךיז טדנעװ םיא ןוֿפ ,לעד

 םָאװ ןוא '! טײטש, רערָא *! םולשּב טהיצ, :ןעגעװ ענײז ףרוד

 עיֿכָאיטנַא ןופ טקעֿפערּפ רעד וליּפַא ,םיקמ ןעמ ויא ,טסײה רֶע

 טָאה סָאװ ,םירעדליא ןעװ ,ןעכילקילג ַא רַאפ גָאט םער טלַאה
 טײּברַאֿפ ,בידנ רעד ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב םישעט עטינ עניײז רַאֿפ

 טֿכַארּפ רער ףיוא רּבדמ םנוֿפ תורידּכ יד טײצ עצרוק ַא ףיוא לָאמַא

 עניז טימ עיכָאיטנַא ןײק ןעהיצ וצ טמוק ןוא טָאטש רעד ןופ
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 יװ יױזַא ,ןעלמעק ןוא ררעֿפ ,ןעטסניד ןוא טכענק ,רעדניק ,רעּבײוװ
 ,וניבָא םהרבא םנעמייצראפ

 .עג רוח-ןּב טָאה --- טרעהעג .ןײלַא רעּבָא ךָאד ּבָאה ףיא --
 םֿפולמ וצ טײקמַאזקרעטפיוא םיורג רַאֿפ ,ידנעקרעמַאּב טינ ,טגערֿפ
 יש רעד יװ --- ןעלמעק יד ןופ גנַאג ןעמַאזגנַאל םעד ,ננולײצרעד/
 טוָאלרַאפ ךיז טָאה רע סָאװרַאּפ ,ןערָאי יד ןעטלָאשרַאֿפ ךיז טָאה
 טלָאװ ,טרעהעג םע רֹסיק רעד טלָאװ רעמָאט ?  רעמיור ַא ףיוא
 :ײװ ןופ טלָאה ךיא ּכָאה דניירפ עכלעוַא, :טגָאועג אמחסמ רע
 | ,"וצ םיא טמענ } ןעט

 טימ טרעּפטנעעג ףולמ טָאה -- טֿפערעג ןַײז טלָאװ רע ןוא --
 טָאה רע ,םיור ןוֿפ דנירפ ןייק טינ זיא םירעדליא -- לעכיײמש ַאי
 .ַאֿפעגנָא םיּתרּפ יד ןענַײז קירוצ רָאי ירד טימ/ ,סעּכ ַא םיא ףיוא
 קשמר ןייק הרצב ןופ ןעגנַאנעג ןיא רע 1 ןַאװַארַאק ַא ףיוא ןעל
 טַאהעג טָאה'מ סָאװ ,זניצ יד ךיוא ףיז טימ טריפעג בנא טָאה ןיא
 ײז ןעּבָאה ןעשנעט יד ,רנענעג רעגיאײּברעד ַא ןוֿפ טנָאמעננײא
 רָאנ ןעוו ,ןעוועג לחומ םיור ײז טלָאװ סָאד רעּבָא } טע'גרה'עגסיוא
 םע טלָאװ'מ ןוא ןעּבילּבעג ץנַאג טלָאװ רצוא רעֿכלרעזײק רעד
 גַאּב ןעּבָאה יז סָאװ ,םיסכומ יד ,םיור ןייק טֿכַארּבענּפָא םולשנ
 רעד  רסיק םייּב טגָאלקַאּב ךיז ןעּבָאה ,קזיה םער ןעריײל טפרַאד
 ןוֿפ םודרוה ןוא ץסודרוה ףיוא קזיה םעד טגײלעגֿפױרַא טָאה רסיק
 ,רירסיוא ן'טימ סנעגייא םמירערליא טריקסיֿפנָאק טָאה טיז ןייז
 .םעד ענונּב ץתובייחחה ענייז םליֿפרע טינ דנוּביהשעמ טָאה רע ןַא
 .ֿפערעג טכוזעג טָאה ףייש רעד ,רעּבױר ןוֿפ ןעגעװ יד ןעטיהּפָא
 ףיא הבושּת ַא םיא ןופ ןעמוקַאּב טָאה ןוא רמיק םייַּב טײקגיט
 .ערֿפ עניז טיג סקניֿפס רער סָאװ ,סרעּפטנע יד ןוֿפ רעגייטש םעד
 ןוא םיור ףיוא טֿפָאקענּפױא ןקז רעד ןיא ןָא טלָאמער ןוֿפ ,רעג
 ּבינ רָאנ ,,,םיא ןיא ךיז ןייז וצ םקינ טײהנעגעלעג יד םיוא טקוק
 סָאד : טּפַאשרנײרפטסַאג סֿפײש םעד ןָא ןיוש ךיז טּבײה טָא ,קוק א
 | ,ןייז םינפ:לּבקמ ונוא רעדניק יד ןעייג

 ןהעזרעד טָאה רוח-ןּב ןוא ,טלעטשענּפָא ךיז ןעּבָאה ןעלמעק יד
 עכלעװ ,רַארנ ןעשרעיוּפ ןעשיריס ןוֿפ ףעלעדיימ עניילק עכילטע
 תוריּפ יד ,ןעלמײט טימ טליפעגנָא ּברעק טגנַאלרער םיא ןעּכָאה

233 

)16( - 



 ךיֿפ ךיז ןענָאוּפָא ןוא ,םיוּב ןופ ןעסירעגּפָא טָאװ-רָאנ ןעוועג ןענײז

 ,ןעגױּבעגּפָארַא יז טָאה ריח ,טנָאקעג טיג רָאג ןעמ טָאה ײז

 "עג ףו רעטײװ ןוא ,ײז רַאֿפ םקנַארַאּב ,ןעלטײט יד ןופ ןעמונעג

 יי יה | | - ןײרַא געװ ןיא טזָאל

 *רעּביא ןעּבױהעגנָא ףולמ טָאה -- ןייז ןעסיװ טסּפרַאד וד --- |

 רימ טקנײש רחוס רעד סערינָאמיט זַא --- תוריּפ יד גידנעייק ,סײנַא

 יזַא ,רימ יב הצע א וליּפַא רע טנערֿפ לָאמטּפָא ןֹוא יורטוצ ןייז

 טּנעהָאנ ךיז ךיא באה ,זיוה ןיא םיא ײּב רעײגנייא ַא ןיּב יא יװ

 ףייש ן'טימ ףיוא יז ןעשיוװצ ,דניירפ ענײז ןופ ךס ַא טימ טנָאקַאּב

 לי א א יב ,םירעדליא

 ןופ טדנעװעגּפָא עגר ַא ףיוא ךיז תובשחמ ם'רוח-ןּב ןעבָאה ָאד

 יר ןענַאטשעגפױא זיא ןורּכיז ןייז ןיא ,רעטרעװ םרעטײלנַאּב ןיז

 סָאה רֶע ,רעטֿכָאט םעסערינָאמיס ,רתסא ןוֿפ טלַאמשעג עּביל ענײר

 ויא סָאװ ,ץנַאלג ןעֿפיט םער טימ ןעגיוא עצרַאװש עריא ןהעזעג

 עריא טרעהעג  עסַאר רעשיריא רעד רַאּפ שיטסירעטקַארַאֿפ ױזַא

 ןםיטש ריא ןוא, ןעגנַאגעגוצ .םיא וצ זיא יז תעשּכ ,טירט עטביײל

 רעדיװ טָאה רע ,ןײװ םעד טנײלעגרָאּפ םיא טָאה יז רעֿפלעװ טימ

 3 ליפעגטימ ריא ןעזיװענסױרַא םיא טָאה יז ךילמײד יװ ,טליֿפעג

 .ףעטרעװ זַא ,גיד'תװינע ףילּביל ױזַא ףיילגוצ ןוא ףילטיײד ױזַא

 | .  ײקורונײֵא םעד טֿפַאװשעגנּפָא רָאנ ןעטלָאװ

 ךוא רעדער ןיּפ ןעלקײק ַא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה גנולצולּפ

 טָאה םורַא עלײװ ַא ןיא ןוא ,סעטיּפָאק עשידרעפ ןופ שינעפוט ַא

 . ּפימ ,ררעֿפ ַא ףיוא גידנעטײר ,ןײלַא םירעדליא ךייש ןעזיװַאּב ףיו

 ןעניֿפעג ףיוא ךיז ןעּבָאה'ס רעֿפלעװ ןעשיווצ ,עטיווס רעצנַאנ ןייו

 ?ןעגָאװטײר ַא ןיא טנַאּפשעג ,ררעֿפ עשיּבַארַא עניורּב-לעה .ריּפ יד

 *ײװ רעגנַאל רעד טימ ּפָאק םעד ןעטלַאהעג טָאה ךייש רעד

 יב יד טגָאירעד ,טסורּב רעד ףיוא טזָאלעגֿפָארַא ףימ דרָאּב רעמ

 ףילדנײרֿפ ײז ןוא ּפָאק םעד ןעּבױהעגֿפױא רע טָאה ,דנײרֿפ עו

 יי יה | | ; טסירנַאּב

 ּפעּפע וטסָאה ! ָאּנה-ךורּב ! ךולמ דנײרפ ,ָא --- ! םכילע:םולש ---

 .ענײז ןוֿפ טָאג רער ,םערינָאמיס ןעלערייא םעד ןוֿפ םיינ רימ רַאפ

 ּפָאה ףיא ! ּפָארַא טמוק ! געט ענײז ןרעגניילר .פ םיא לָאז תֹובָא
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 ןוֿפ שױלּפ ןיא -- רעסעּב טלעפעג ךייַא בוא ןוא ,ןייװ ןוא טיורּב
 | ! טמיק 1 ןעגיצ עגנוי

 זַא ןוא ,טלעצעג ןיא גנַאגנײרַא םוצ ןעטירעגֿכָאג םיא ןענײז יז
 .רעד לעװש םעד רַאֿפ יז רע טָאה ,דרעפ יד ןוֿפ ּפָארַא ןענַײז יז
 טָאה רע סָאװ ,חקשמ עגימיוש טרעֿכעּב ײרד ץַאט ַא ףיוא טגנַאל
 +-לעו ,לענָאל םענרערעל ןעטרעֿפױררַאּפ ןעסיורג ַא ןופ טּפַאצעגנָא
 = ,טלעצעג ןיא ןעגנַאהעג זיא רעב

 זיא סָאד ,טקנירט --- טנָאזעג גיצרַאה רע טָאה --- { טקנירט ---
 ,רעניואוונייא:רבדימ יד ןוֿפ דוּביּכ רעטסעּב רעד

 ,קעד ץזיּב ןעקנורטעגסיוא ןוא רעכעּב ַא ןעמונעג טָאה רערעדעי
 ! טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןײרַא טייג .דניצַא --

 ןָא ףיש םעד ןעפורענּפָא ףילמ טָאה טלעצעג ןיא = גיניוניא!
 ךָאנרעד ,טדערעג טײהרעליטש סעּפע םיא טימ טָאה ןוא םיז ַא
 | ; טגָאועג טָאה ןוא ן'רוח-ןּב וצ ןעגנַאגענוצ רע ןיא

 זיא רע ,גנאלרַאּפ ןייר ףייש םעד ןעבענעגרעביא ּבָאה יא
 -יד זיא רע ,ןעבורּפסױא ףיוא דרעפ יד ןעגרָאמ ןעּבעג ריד טײרג !
 סָאד ,ןָאמעג ריד רַאֿפ ךיא גָאה ,טנָאקעג ּבָאה ףיא סָאװ ,דנײרֿפ ַא
 ןערָאֿפ ףיא זומ דניצַא .ןעריפכרוד ןײלַא ןיוש וטסעװ עגירעּביא
 ךיז םענײא טימ טדערעגּפָא ּבָאה ףיא לייװ ,עיֿפָאיטנַא ןייק .קירוצ

 רעדיװ ףיא םיק ןעגדָאמ ,טנעװָא ןיא טניה ןעטרָאד ןעפערט; וצ
 יא לעװ ,העינמ ןייק .ןעכַאמ טינ ךיז טעװ'ס בוא ןוא ,רעהַא
 | ,רינרוט ןרעּביא זיּב ןעביילב ריד טימ

 - תוכרּב ןרעדנַא םעד רענַײא ןעשנואװעגנָא ןוא טנעגעזוצ ךיז ןוא
 ,עיֿכָאיטנַא ןיק קירוצ טזָאלעג ףולמ ךיז טָאה



 ,ףלע לעטיּכַאק

 ,טכיראּב ס'כולמ

 סויפלוס גרַאּבכ ן'פיוא סָאלש םעד ןופ ןרעיומ עטנײצעג יד רעביא
 .ױאװניײַא לעטירד יײװצ ןוא ,הנבל עגנוי יד ןעּבױהעגֿפױא ךיז טָאה
 ,רעזײה ערעײז ןיֿפ רעֿפעד יד ףױא סױרַא ןענײז עיכָאיטנַא ןופ רענ

 ,טניװ-טֿכַאנ ם'נופ טײקגיטפול רעד טימ ךיז ןעשירפרעד וצ ידּכ
 ,סרעײװ ןוֿפ ןעֿפָאפ םעד טימ רערָא ,ןעזָאלּבעג טָאה רע תעשּב
 ףיוא ןעסעזעג זיא סעדינָאמיס ךיוא ,ןערעװ לימש טנעלפ רע ןעוו
 .עג זיא סָאװ ,לומשנהעל ןייז ןיא זיוה ןײז ןוֿפ עסַארעט-ךַאד רעד

 ץפיוא טקוקעגּפָארַא טָאה ןוא ,הֿפוג םיא ןופ לייט ַא סעפע ןערָאװ |
 יד .ןעֿפיש עטרעקנַארַאפ ענייז טלעקָאשעג ךיז ןעּבָאה'ס ואו ,ךײט
 ןעטָאש ןעטיײרּב ריא ןעֿפרָאװעג טָאה םיא רעטניה טנַאװ:רעױמ
 רעּביא .גערּב ןעגירנעגעקטגַא םער רעּביא ויּב ,רעסַאװ ןרעּביא
 ,ןימה ם'נוֿפ טירט עגידנעליײַא יד טֿפליהענּפָא רדסּכ ןעּבָאה םיא
 :טנעװָא ןעמושּפ ַא טימ ץַאט ַא ןעטלַאהעג רתסא טָאה םיא רַאֿפ
 ןוא גינָאה לעסיב ַא ,ףעלביק ענעצײװ עניר עכילטע --- טײצלָאמ

 טקנוטעגניא עלײװ עלַא טָאה רע רעכלעװ ןיא ,ףלימ לעגירק ַא
 ,גינָאה טימ רעהירפַא ײז גידנערימשַאּב ,ךעלֿכיק יד

 טנָאזעג רע טָאה --- ןעטרַאװ ףיז ףיוא גנַאל טזָאל ףולמ ---
 ןעניז תובשחמ ענײז סָאװ טימ ., ןעּבעגעגסױרַא םערכרוד ןוא
 | - ,ןעמונרַאֿפ

 .רּתמא טָאה --! ןעמוק טנײה ףָאנ טעװ רע , טסניימ וד --
 . םנערֿפעג
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 ךז םטנעכערעג טלָאװ רע ןעװ ,ןעמוק רע ףרַאד יַאדװַא ---
 ףיא ּבָאה םיױק ,ןעּבירשעגנָא רע טלָאװ ,ןערעקוצמוא טינ טנייה
 ןוא ןעמוק ןָאק רע ןַא ,ףיא סײװ ,ןעטלַאהרעד טינ חירב; ַאזַא
 ,ןעמוק טעװ

 .טלעמרומעגסיורא יז טָאה --- ןיַאולח ---
 ,סניװַא םעּפע ןעגעלעג ןיא רעטרעװ עטלײצעג עגיזָאד יד ןיא

 יצ -- טײקמַאזקרעטּפױא טנעטַאט םעד טקעװעגֿפױא טָאה סָאװ
 ,ָאֿפוג "יאולה, רעד יצ ,םיטש רעד ןוֿפ ןָאט רעד

 עטַאט רעד טָאה --- ? רתסא ,ןעמוק לָאז רע ,טסליװ וד --
 , טגנערפעג

 ,ןעגיוא יד םיא וצ גידנעּבייהפיוא ,טרעֿפטנעענ יז טָאה ---,עי ---
 רעדיװ רע טָאה ---! סָאװרַאפ ,ןעגָאז רשפא רימ טסנָאק ---

 , טגערפענ
 רעגני רעד עלײװ --- טלעקנייװקעג ףיז טָאה יז ---,,,עלײװ ---

 ,טקַאה רַאֿפ רעדיװ ךיז טָאה יז --- ,,,רערעזנוא ,ןַאֵמ
 ?ןעגָאז וטסליװ ,רַאה רעזנוא ---
 4 עי =

 .גָא טפרַאדעג טינ םיא ּבָאה ךיא זַא ,ץלַא ךָאנ טסלַאה וד --
 ,ץלַא ןוא ןעמענוצ זנוא ןָאק רע זַא ,םיא ןעגָאז ָאקװד רָאנ ,ןעזָאל
 סָאר ,ןעֿפיש יד ,תורוחס יד --- רתסא ,ץלַא ,ןעּבָאה רימ סָאװ
 טליה רעֿכלעװ ,טידערק ןעגיטלַאװעג םעד ןוא טֿכענק יד ,טלעג
 יד סָאװ ,רעּבלױז ןוא דלָאג ןוֿפ לעטנַאמ ַא יװ ױזַא ןייֵא ףימ
 -- ןעשנעמ םעד ןופ רש רעטסניטֿפכעמ רעניזָאד רעד --- החלצה
 ,רימ רַאפ ןעניּפשעגסױא טָאה

 ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה יז
 טָאה --- +טינ רָאנ ,טינ רָאש ןײק רָאג ריד סע זיא ןעד יצ --

 .ענ ץרעטיּב ַא ןוֿפ שימוצ ןעטכײל ַא טימ ,ןעּבױהעגנָא רעדיװ רע
 ,םייוניע יד וליֿפַא ,טײקֿפילקריװ עטסכילקערש יד ,תמא ---.,ליפ
 .וצ וצרעד ןיא'מ ןעוו ,ףילקערש ױזַא שינ זיא ,טיוט רער וליֿפַא
 זנוא טײטש סָאװ ,טּפַאשטכענק יד זַא ,ןייז רשֿפא ןָאק'ס ,טײרגעג
 -נַא לָאמוצ ןיא רימ ,טֿכײל ןעזייווסיוא רעטעּפש זנוא טעװ ,רָאֿפ
 יד ,זיא רַאה רעזניא לזמ:לעּב ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעטֿכַאוט וצ םענעג
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 ,תוגַאר םוש ןײק --- טסָאקעג טינ טשינרָאג םיא טָאה = תורישע
 ןופ .ןיוש .הבשחמ עגיצנייאנייא ןיײק וליֿפַא ,םייווש . ןעּפָארט ןײק
 טינ ,רּתסא  ,ךיז ןָאק ףיא ןוא ,טרעשאּכ םיא סע ויא ןָא-?יײװדניק
 ןעמַאזוצ --- תולּדג לעסיּב ַא ןוֿפ קנַארעג ןעגיזָאר םייּב ןענָאזּפָא
 סָאװ ,סנױײזַא סעּפע ךָאנ ןעמוקַאּב רע טעװ תורישע רעד טימ

 רעײט ןימ ,ףיד --- אֹלוּכ.אמלעד.ןוה:לּכ רַאפ ןעפיוק .טינ ןָאק'מ |
 ,רבק ם'לחר ןײמ ןופ םולּכ ןיימ ,ךיד ,דניק

 ,ןָאטעג שוק ַא יז טָאה ןוא ךיז וצ ןעגיוצענוצ יז טָאה רע
 טָאה טנַאה ןיײז זַא ,טגָאזעג רתסא טָאה -- ױזַא טינ דיר ---

 וד יװ ,רעסעּב יא רע --- ןעקאנ ריא ןופ טשטילגעוּפָארַא ךיז
 ןוא רעצ ןוא ןייּפ ןענַאטשעגסױא ןײלַא ויא רע ,םיא ןופ טסכַארט
 | ,ירפ ןעזָאל ןנוא טעוו

 ּבָאה ךיא זַא ,טסײװ וד ןוא ,רּתסא ,גיוא ףרַאש ַא טסָאה וד ---
 ,טקניטסניא ןיײד ףיוא ןעזָאלרַאפ ךיז ןעלַאּפ-קֿפס ןיא לָאמ ךס ַא ןיוש
 ,..רעּכָא ,ןעשנעמ ַא ןענעװ גנונימ א ןעּפַאש ןעפרַאד געלֿפכ ןעוו
 טרַאה ןערָאװעג זיא ןוא ןעּביױהעגּפױא ךיז טָאה םיטש ןַײז---,,רעּבָא
 טינ רעמ רימ ןענָאק סָאװ ,רערילג עגיזָאד יד טָא --- ףרַאש ןוא
 םױא טינ רָאנ טעמּכ ןיוש טהעו סָאװ ,רעּפרעק רעד טָא ,ןעגָארט
 ןעמוקַאּב םעװ רע סָאװ ,ץלַא טינ ךָאנ זיא --- ,ןעשנעמ ַא ןופ יו
 .ירמ טָאה סָאװ ,המשנ ַא ןעגנײרּב םיא לעװ ךיא ,ןָאזרעּפ ןיימ ןיא
 ץתועשיר עשימיור יד רעּביא ןוא םישק םייוניע יד רעּביא טריֿפמוא
 ;טנַא וצ ןעװעג חוּכּכ זיא סָאװ ,טסײג ַא ןעגניירּב םיִא לעװ ףיא
 עכלעװ וצ ,יד יװ ,תומוקמ ערעטײװ ףס ַא ןיא רלָאנ סָאד ןעקעד
 --- רקיע רעד - ןוא ,ןעפיש ם'כלמה:המלש טלעגעורעד ןעּבָאה'ס
 וצ חוּכ םענעטלעז םעד טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןעמוקַאּב טעװ רע
 ןײמ טױל .ןעשנעמ רעטנעוױט ןוא רעמרעדניה רעּביא ןעֿפַאש
 ךרוד ןע'מי יד ןעפיש ענײמ ןוֿפ ןענַאטיּפַאק יד ןעריינש ,טרָאװ
 | ,,,םיחוור עכילרע ןייַא רימ ןעגנײרּב ןוא

 ,עסַארעט רער ףיוא םירט טרעהרעד יז ןענָאה עגר רעד ןיא
 ןוא ,ףולמ טײנ טָא ןטנָאועג ףיא ּבָאה סָאװ ,רּתסא- ,ַאהַא --

 ,ןענעװטניר רַאֿפ ,םיא ןופ העירי ַא ןעמוקַאּב ףײלנ ןעלעװ רימ
 טעּב ,עיליל עטהילּבוצ ננוי ןיימ ,ןענעוטניד רַאפ ,דניק םיז ןײט
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 ףָאש יד ןעסעגרַאֿפ טינ טָאה סָאװ ,רַאה רעזנוא טָאג םימחר ךואז

 - ףײלג .עבילײרפ ַא ןוא עטוג ַא ןיז לָאז העירי יד זַא ,לארשי ןוֿפ
 טימ יד --- ןעוָאל ײרּפ טעװ רע יצ ,ןערעװ רָאװעג רימ ןעלעוװ

 ,ןעטנַאלַאט ענײמ עלַא טימ ךימ ןוא ןע'נח עגייר עלַא

 ;לוטשנהעל םוצ טרעטנעהענרעד ףיז טָאה ףולמ

 יינ ךיז ןוא טנָאזעג רע טָאה -- רַאה רעטוג ,ריד וצ רירפ =-

 עלַא ןופ עטסנעש יד ,רתסא ,ריד וצ ןוא -- ןָאטענ קוּכ ַא גירעד

 , רעטכעט

 .לַאה ןייז ןופ ןוא ,ײז רַאפ ןענַאטשעג רע ןיא רובּכח:תַארי טימ

 ןעפערט וצ ןעװעג רעװש זיא ןעדײר רעגײטש ןײז ןוא ךיז ןעש

 -עג ,רעניד ַא יװ רע טָאה ךיז ןעטלַאהעג ;ײז וצ ןעגנוהיצַאּכ ענייז

 יי ,רנײרֿפ ַא ןוא תיב:ןּב ַא יװ רעּבָא טרעד

 רעגייטש ןייז יו ,סערינָאמיס זיא ,םורעג סֿבולמ ףיוא םרעפטנעעג

 קעווצ םוצ רעּבירַא ףיילנ ,םינינע עבילטפעשעג ןיא ןעוועג  זיא

 ,תוחילש ס'בולמ ןופ
 4 ףולמ ,ןַאמ ןעגנוי םעד ןעגעװ ןעלײצרעד וטסנָאק סָאװ ---
 -עג יר ןעּבענעגרעּביא רע טָאה רעטרעוו ע'טושּפ טימ ,גיהוד

 לוטשנהעל ןיא רערעהוצ רעד ,גָאט ןעגיזָאר םעד ןוֿפ ןעשינעהעש-

 טימ ,וליֿפָא טרָאװ ןיײא ןיײק טימ ןעגָאלשעגרעּביא טינ .םיא טָאה
 {טכירַאּכ ןופ טײצ רעצנַאג רעד רַאּפ ןָאטעג ריר ַא טינ רעגניֿפ ַא
 ןוא ןעגיױא עגידנעשטשילּב ,עטנעפעעג:םיורג יד טינ ןעװ  ןוא
 זַא ,ןענימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,היצ:םעטָא רעֿפיט ַא -- זײוטעמײצ
 ,עוטַאטס ַא טציז סָאד

 רענעי ןַא ,טנָאזעג גיצרַאה רע טָאה --- ףולמ ,ריד תוּכ:רשיי ַא
 :םיוא טונ רהעז תוחילש יד טסָאה וד --- ,טנירנעעג טַאהעג טמָאהי
 רימ גָאז דנוציא ,טֿכַאמעג טינ רעסעּב סע טלָאװ רענַײק ,טריֿפעג
 טעטילַאנָאיצַאנ רעד ןעגעוו ןערָא וועג רָאװענ וטסיב סָאװ ,טשרָאקָא:

 ,ןאמנעננוי ם'נוֿפ;
 - ,הרוהי טנש ןופ ןוא ,ראה ןַײמ ,לארשי.ןכ א זיא רע --
 ?רעֿפז סע טסײװ וד ---
 ,םסייה רעֿפיז סָאװ רעֿפיז ---
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 --ראפ ןייז ןופ טלײצרעד גינַײװ ,סיוא טזײװ ,ריד טָאה רע --
 ,טייהנעגנאג

 .בױרָאֿפ ןייז וצ טנרעלעגסיוא םינּפא םיא טָאה ןעּכעל סָאד --
 וצ החריט עצנאנ ןיימ ,ףיליורמוצמוא --- ןעגָאז וליפא ןָאק'ט גיט
 זיִּב ,ןעפרָאוװעגסױרא ןעוועג הליחּתכל ןענייז יורטוצ .ןייז ןענידראפ
 ,ןיירא .ענפאד ףרָאד ןיא .לאווק .ןעשילאטסאק ןופ קעווא ןענייז רימ

 רע ןיא סָאװ וצ ,דניז ןוֿפ טרָא רעטֿפולֿפראפ א זיא ענפאד ---
 ?וצניהא ןעגנאגעג

 .סָאװ ,בור'ס וו ,טייקניריגיינ .ּבילוצ -- טגָאועג טלָאװ ףיא --
 ןעויוועגסיורא ; טינ טָאה רע -- ףאז ענרָאמ א רעּבָא ןיהא ןעײג
 רע ,ןהעועג טָאה רֶע סָאװ ,טעד .םעלא ןיא םערעטניא םוש .ןייק
 רלאז ןוא ןעגנאגעג רע ןיא ,טפניתמנע ןערעווש א ןעגארט ןומ
 ,לעסיּב א יז ןעסעגראפ וצ .,ןיירא

 --- ןעּבענעגנַײא .םיא יז טָאה .סָאד ּכיוא ,םיא וצ זיא ליואװ ---
 רע טָאה ךָאנרער ,לוק ןעליטש ַא םימ טגָאזעג םערינָאמיס טָאה
 ןיא טײצ רעזנוא ןופ .הללק יד ,ףולמ --- רעֿכעה ןיוש- ןעּבעגעגוצ
 'יד ןערעװ ,עבײר יד ןָאטוצֿכָאנ הווַאּת רעד ןיא ,ײרעגנײרּבסױא יד
 ,ןעטשריפ יד יװ דלָאנ םימ ןעטיש עֿכײר יד ןוא רעמירָא ךָאנ עמירָא
 םעד ײּב טײקכַאװש רעגיזָאד רעד ןופ םינמיפ טקרעמַאּב וטסָאה
 .עשימייר ימ -- טלעג טיט ןעֿפרָאװינ רע טָאה ? ןַאמנעגנוי
 .? עשידיא יע

 !ןיײנ ,רַאה רעטיג ,ןיײֿג ---

 ייצ ןעטייהנעגעלעג ךס ַא ןעױעג ָאמתסמ ךָאד זיא ןעטרָאד ---|
 רעֿפַאמ רעדָא ןָאמ וצ םע ַא טוג ,לשמל ,ןע ,ןעטײקשירַאנ ענערײש רַאֿפ
 ןענעקטנַא ךיז ןעלעטשוצסױרַא טבורפעג טינ רע טָאה --- הסוּכ ַא
 .:ָאי ענַײז ןיא ?ךיד ןייז דּבֿכמ ,טנַאה רענעֿפָא רעטיירּכ ַא םימ ריד
 ,הלוע ןײק טינ ךָאד סע זיא ןעד

 עג טשינ רָאנ רע טָאה ,םיא םימ ןעװעג ןיִּב ףיא ןמזילּכ ---
 ,ןעקנורטעג טינ ךַאז ןײק ןוא ןעסעג

 ,םישעט ענײז ןיא רערָא דײר ענַיז ןיא טנָאקרער טינ וטסָאה ---
 {פָאק ן'ֿפױא גירנעטש םיא זיא הבשחמ ַא רַאֿפ סָאװ

 ךעּבעג ריד ךיא ןָאק ,רַאה ןײמ ,עגַארֿפ רעגיזָאד רעד ףיוא --
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 .ערטש עטסנידנענערּב ןַײז ,שנואו רעשסערנ ןיז ,הבושּת ערָאלק ַא
 םעררעסיוא ,רעטסעווש ןייז ןוא ןעמַאמ ןייז ןעניפעג וצ זיא גנוּב
 ךיא --- עלַאסעט יװ ױזַא ןוא ,םיור וצ הָאניש עפיט ַא רע טליפ
 ןיא טשימרַאֿפ םינּפַא זיא --.םיא ןעגעװ טלײצרעד ריד ךָאד בָאד
 .ציא םיײּכ הנװּכ רקיע ןייז זיא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,חורצ יד
 לַאװק םייּב שינעגעגַאּב ײד ,םיא ןעגירערינרעד וצ טנעמָאמ ןענימ
 יא יז רעּבָא ,וצרעד טײהגעגעלעג עניצניג ַא ןעּבעגעג םיא טָאה
 | ,ךילטנעֿפע גינייװ וצ ןעװעג

 - .רַאּפ םערינָאמיס טָאה -- העּפשה עסיורנ ַא טָאה עלַאסעמ -- = |
 ,טגאזעג טײהרעטכַארט

 יא ןענעגעגַאּב ףז ײז ןעלעװ לָאמ ןעטײװצ ַא רעּבָא ,עי --
 , קריצ

 ?סָאװ זיא - ,ונ ---
 ,ןײז חצנמ טעװ ןוז סעסירַא .ןוא .--
 ?םע וטסייװ ןענַאװ ןופ --
 ,ןעּבעגעג לעביימש ַא טָאה ךילמ
 ,רײר ענײז ןוֿפ ײטשרַאֿפ ףיא .--|

 ?טינ וטסָאה טיײקרעכיז ערעדנַא ןייק ---
 { ןעליװ רעשיגרענע ,רעטסעּפ ןיײז ,הרובג ןַײז -- עי ,ַא --
 'יצ ,המקנ ןייז טימ ןעסיוא רע ויא סָאװ רעּכָא ;ףולמ ,טוג --

 :םיא ןעּבָאה סָאװ ,יד וצ --- עכילנעזרעּפ ַא זיולּב הָאניש ןײז זיא
 :ָאר יד זיא ?םיור ץנַאנ םורַא טמענ יז רעדָא , ןָאטעג טֿכערמוא
 סָאד רערָא לעגניא ןעלופ  ליפעג ַא ןֹופ זירּפַאק ַא רָאנ המקנ עגיז
 ,טסײװ וד ?ןַאמ ןעֿפײר ַא ןופ ליפעג טלעצרָאװעגנײַא-ףיט ַא ,זיא
 ,חימ ןיא רָאנ טלעצרָאװ רעֿפלעװ ,גנַאזענ:המקנ רער --- ףולמ
 .טּבײרטוצ גָאט רע יעה רעד סָאװ ,םולח רעמטופ ַא יװ רעמ טינ זיא
 המקנ ךָאנ טשרָאד רעֿכילטּפַאשנערײל רעד רעּבָא ;ךיור ַא יװ .םיא
 ץלַא ךיז גידנעסקַאװרעדנַאנופ ןוא ,ץ'רַאה ןוֿפ טײהקנַארק ַא זיא
 ,חומ םעד ײפ ,ץרַאה סָאד יט יז טסערּפוצ ,רעמ ןוא רעמ

 םערינָאמיס טָאה טײצ רעצנַאג רעד רַאפ לָאמ עטשרע סָאדי
 :םױֿפ יד ,טגערעגפיוא םיא טָאה ןינע רעד ףימ יו ,ןעזיװַאּבסױרַא
 ציטסַאה טרערעג טָאה רע ,טקירדענפיונוצ םיא ךיז ןעּבָאה ןעט
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 ןופ --- טײהקנַארק יד שּבײרשַאּכ סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,גירעּכעל ןוא -
 .ֿכַארטרַאֿפ םייצ ַא טָאה רע ,ןערײל וצ ןײלַא טָאה רע רעֿכלעװ
 טגיװעג טבײל ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעפיש יד ףיוא טקוקעג טייהרעש
 ץֿפולמ .וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז רע טָאה גנולצולפ ,רעסַאװ ן'פיוא

 :טגָאועג רע טָאה ,ץנעיריוא יר ןעסײררעּביא גירנעלעוו יו ךיילג ןוא

 ןערעקוצמוא טיירג ףיז ךַאמ ןוא ּפָא סע ײג ,ףולט טיג ,ונ -- ||
 ןַאמ ןעגנוי םעד ןײטשײּב טזומ וד ,ןײרַא דלַאװ-ןעטלַאּפ ןיא ףיז
 ןעגרָאמ רימ וצ ףױרַא םוק ,רָאֿפ םיא טייטש סָאװ ,ןויסינ םעד ןיא

 ןעמירערליא וצ ווירּב ַא ןעּבעג ריר לעװ ךיא ,הירֿפ רעד ןיא
 ףײלַא ףי וצ יװ ױזַא ןעּבעגענוצ רע טָאה ךָאנרעד

 | ,קריצ ןיא ןײז ןײלַא ךיא לעװ רשֿפא ---

 ןֹוא ףלימ ּפוז ַא ןעּבענעג םערינָאמיס טָאה ,קעװַא זיא ןולמ זַא

 -  ףָאט ןעכילטנײװעג ןעגיהור ןיז טימ רעדיװ טנערפעג טָאה

 *ענ ענײר בוא ?רתסא ,טֿכַארטראֿפ ױזַא ףיז ומסָאה סָאװ ---

 םיא רימ גָאז ָאט ,רענַאּכ ַא ןוֿפ טלַאטשענ יד ןעּבָאה ןעקנַאד

 , ןעליפרע וצ םיא טכַאמ יד ּכָאה ךיא ןמו:לּכ ,דניק ןיימ ,סױרַא
 :ײװ עלַא ןָאק סָאװ ,טניװ ַא יװ ױזַא זיא ,ןעסיו ײז ,טֿכַאמ יד ןעד

 -י - -םײװ ןעהילפקעװַא על
 + וטרעפטנעעג רתסא טָאה תומימת רעשרעדניק ַא טימ טעמבכ

 טנעװָא ןיא .טנײה ךָאנ םיא ךָאנ קיש ,עטַאט ,םיא ךָאנ קיש --
 | וה ,ןײרַא קריצ ןיא ןַײג טינ .םיא זָאל ןוא

 - רעריוו ןוא ;טײהרענעגױצענסױא ןעפורענסיוא רע טָאה --= זַא ---

 ןענַײז סנעטָאש יד ואוו ,ּפָארַא ךימ ץ'פיוא ןעלַאֿפענ קילּב ןייז ןיא
 יניה ןערנואװשרַאֿפ זיא הנבל יד לײװ ,רעלעקנוט ץלַא ןערָאװעג

 רָאנ ןעטֿפױלעג טָאה טָאטש רעד רעּביא ןוא סנופלַא גרַאב ןרעש

 טָאה טֿכוורעפייא ןימ ַא םעפע .ןרעטש יד ןופ ןייש רעטַאמ רעד

 רעטכָאט ןייז טָאה ןעד יצ ,המשנ רעד ןיא ןָאטעג ריר ַא םיא/ ךיו

 יז ,ןיז טינ ןָאק סָאד ,ןײנ ?ןַאמ ןעננוי ם'ניא טּבילרַאּפ ןיוש ףיז

 םיא טנָאנעג טָאה קנַארעג רעד רעּבָא ,,,וגנוי ױזַא ךָאנ ףָאד זיא

 .ןעװעג טלַא יא יז .ןעזָאלּפָא םיא טלָאװעג טינ ץא ץרַאה סָאד

 -צעל ריא ןיא ,טונ רהעז טסואוועג סָאד טָאה רע ;רָאי ןהעצֿכעו
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 .סֿפיש רער ףיוא ריא טימ ןעגנַאגעג רע ויא גָאט-סנערָאּבעג ןקט
 ;סיוא סָאװ-רָאנ ַא רעסַאװ ץפיוא טזָאלעגּפָארַא טָאה'מ ואו ,ףרעיו
 םיוּבלענעז ץפיוא טָאה סָאװ ,גַאלּפ ןעלעג ץֿפױא ןוא ןףיש עטיוּבעג
 ,ןערניא יד טימ ףיש רעד ןוֿפ גניסנקרַאֿפ רעד רובּכל טרעטַאלֿפעג
 .ײֿפעג ערייּב יז ןעּבָאה ױזַא ,"רתסא  ןעּבירשעגנָא ןענַאטשעג יא
 ריא זַא ,טקַאפ רעד םיא טָאה ךָאד ןוא ,נָאט ןעגיזָאד םעד טרע
 .טכירענמוא ןייז טימ דנוצַא טשַאררעּביא ,רָאי ןהעצֿפעז ןיוש זיא
 .רעפ רעזנוא ענונ ןענַײז סָאװ ,יד טּפױהרעד ,ןעכַאז ןַארַאֿפ ,טייק
 --- יז וצ תדומ ףיז רעװש ךילנײּפ זיא'ס עכלעװ ןיא ,ןײלַא ןָאו
 רימ זַא רעדָא טלַא ןערעװ רימ זַא ,קנַאָרעג םעד ןיא --- לשמל
 ,נײרַא דנוצַא ךיז טָאה ליפענ ףילצרעמש ןימ ַאזַא ,ןעּברַאטש ןעזימ
 .ָאש ַא יװ גיד'תושמנוא ,ץרַאה סע'סערינָאמיט ןיא ףיוא טעבננעג
 ,ץֿפיז ַא םיא ןוֿפ ןעמײרוצסױרַא ףיוא קרַאטש גונעג ךָאד רעּבָא ,ןעמ
 דניק ןייז סָאװ ,יד:אל ,ץֿפערק ַא יװ טעמּכ ןעננולקעג טָאה םָאװ
 רעריװ ןערעװ רעריא דנענוי רעטסנידנעהילצ רעד ןיא ףרַאד
 םענעגיײא ריא טימ ךָאנ םיא יז טקנעש ,רוח ןענניי ם'נוֿפ ןיּפָאלקש ַא
 יד ןוא חוּכ רעד ,טײקפיט יד סָאװ ,קעװַא טֿפַאשּביל ריא ןוצד
 םע לײװ ,טנָאקעג טוג יוזא עטַאט רעד טָאה ןוֿפרעד טײקֿפילטרעצ
 טימ רעּבָא ךיז טָאה רע ,ןײלַא םיא רָאנ טרעהענ טציא זיִּב טָאה
 ; טנערפעג גיחור יז טָאה ןוא טשרעהַאּב ננוגנײרטשנָא רעסיורנ ַא

 ,סעּפע סָאװרַאפ ?ןײרַא = קריצ = ןיא = ןיײג = םיא = ןעזָאל = טינ --
 7 ?דניק ןײט

 ,עטַאט ,לארשינןּב ַא רַאפ טרָא ןייק .טינ זיא סָאד --
 ?רַאֿפרעד יװ טינ רעמ -- 

 ןעֿפָארטעג יז טָאה ענַארּפ רעד ןופ ןָאט רעֿפילנניררנײרַא רעד
 יװַא ןעּפַאלק וצ ןעּבױהעגנָא ריא טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,ףימ רהעז
 עמיז.-שילרעטסיוא ַא ,ןרעפטנע טנָאקעג םיוק טָאה יז זַא ,קרַאטש
 טָאה עטאט רעד ,טשרעהַאּכ יז טָאה טײקניהורמוא עטנַאקַאּבמוא
 ;טנָאזעג ףילטרעצ ןוא טנַאה רעד רַאֿפ ןעטונעגנָא ריא

 םָאד ,תורוחס יד ,ןעפיש ערעזנוא ,תורישע עצנַאג רעזנוא ---
 לעװ ךָאד ןוא ,ןַאמנעננוי םעד ןעמוקנָא םעװ ץלַא ,ץלא ---,טלעג
 ךיד ,ןעגָאמרַאפ ףי ד לעװ יא ןמז-לּכ ,ריבנ ַא ןעּבײלּב ךָאנ ךיא
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 גָאז . ,ס'לחר ןײמ ףיוא ךילנע יױזַא זיא סָאװ ,טפַאשּביל ןײד ןוא

 ?םיא וצ ןעמוקנָא עּביל עגיזָאד יד ףיוא לָאז ,רניק ןײמ ,רימ

 .ּפָאק סנעטַאט .םוצ קַאּב ריא םימ טעיליטעגוצ ךיז טָאה רּתסא

 -יצרעּבירַא .חיּכ ןעּבעג רימ טעװ ןעסיוװ סָאד ,רּתסא ,גָאז ---

 .רימ רַאפ טנירעגמוא ןעמוק טינ שטָאכ יז לָאז ,הדיבַא יד ןעגָארט

 תמא רער יװ ךיילג ,טרעפטנעעג ןוא טֿפײלגעגסױא ךיז טָאה יז

 | :טרערעג ןעצפעל עריא ןַיא טלָאװ ןַײלַא
 .ןעזָאלרַאפ טינ לָאמנײק ףיד לעװ ךיא ,עמַאמ ,טסײרטעג ײז --

 דימת טרָאפ ףיא לעװ ,טלָאה וליּפַא .םיא ךיא ּכָאה רֶעמָאט ןוא

 ,רעהַא זיּב יװ ןירעניד עיירטעג ןײד ןעּבײלב
 רעטײװ ןוא ןָאטעג שוק 8 םיא ,םיא וצ ןעניוּבעגוצ ךיז טָאה יז

 | ;טגָאזעג

 ריא טלַאטשעג ןַיז :ןעטלַאהַאּכ טינ ריר ןופ םע ליװ ךיא ---

 םיטש ןיז ןופ גנַאלק רעגידנעטעב רעד ןוא ,ןעניױא עניימ יא ביל
 רעד ײּב רעּכיא רימ טײנ רעדיוש ַא ;םיא וצ ןעגיוצענוצ ףימ טָאה

 םיא ןהעז וצ ,עטַאט ,עי .הנּכס ַא רָאֿפ טייטש םיא זַא ,הבשחמ-

 ענעמַעּבעגמוא א רעעּבָא ,קילגַא ןעוועג רימ רַאפ טְלָאװ רעדיװ
 ףיא לעװ רעּבירעד ,ןיײז טינ עמיקליֿפ ןייק לָאמנײק ןָאק עּביל

 יכָאט ַא ןוא רעטֿכָאט ַא ענד ןיּב ףיא זַא ,ןעקנײרעג ןֹוא ןעטרַאװ

 .ןעמַאמ ןיימ ןופ רעמ
 סָאװ ,הֿפרּב ַא !רּתסא ,רימ ושסיּב טָאג ןופ הֹֿכרַּב ע'תמא ַא --

 טלעװ רעד ןיא גנידצלַא וליּפַא לָאז ךיא ןעװ ,ףײר ךימ טֿפַאמ

 ,ךיא רעװש ןעגיטכעמלַא ם'נופ ןעמָאנ ןעגילײה םייּב ןוא ,ןערילרַאפ
 ,םירומי ןעדײל טסלָאז וד ,ןעזָאלרעד טינ לָאמנײק לעװ ךיא זַא

 רעֿפלעװ ,רֶעְניִד ַא ןָאטעג ףױרַא רֶע טָאה םורַא עלַײװ ַא ןיא
 :ןײרַא רעמיצ ןיא לוטשנהעל םעסערינָאמיס טלעקיײקעגנײרַא טָאה
 ןיא ןעקנױרַאפ ,ןעסעוֶעג טַײצ ַא ךָאנ ויא רחוס רעטלַא רעד
 ררח ריא ןיא ןעפָאלְשעג גנַאל ןיוש זיא רתסא ןעװ תעשַּב ,תובשחמ

 ,ףָאלש ןעגירלושמוא ַא טימ
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 ,ףלע לעטיּפאק

 ,םירעדליא ךיוש םייּב

 ןענָאק ֹוצ ,טײל רעסיורג וצ ַא ןעועג ןיא םירעדליא ףייש רעד
 רע ןַא ,טסואװעג עלַא ןעּכָאה רּבדיִמ ם'ניא , יװ-יּבַא ןעמוקסיוא
 ןיא { טבש ןעסיורג ַא ןיפ ףרַאירטַאּפ ַא יװ ןוא טשריפ ַא יװ טּבעל
 עטסערג יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ םש ַא טַאהעג רע טָאה טעטש יד ןיא
 ףייר -- ךײר ןעװענ עקַאט ןיא רע ןוא ,דנַאל:חרזמ ןיא  םיריבנ

 רָאנ ,רעדניר ןוא ףָאש ,ררעפ ,ןעלמעק ,טֿפענק ןיא רָאנ  טינ
 ןעלגנירוצמירַא טָאהעג ּביל רע טָאה רעּבירעד ? שלעג ןיא ךיוא
 חובישח ןייז ןעּבײהרעד טָאה סָאװ ,טרָאּפמָאק ןעסיוועג ַא םימ ךיז
 -נָא ןוא דובּכ טּפַאשרַאֿפ םיא םָאה ,עלמערפ ײּכ עדרעװ ןַײז ןיא
 :מַא עכילנעזרעפ ןיז טגירירּפַאּכ בנא ןוא ,ענעגײא יר יײַּב ןהעז
 ,עיציּב

 ;ןעטלעצעג עסיורג ײרד טַאהעג רע טָאה רלַאװ-ןעמלַאּפ ם'ניא
 :עג ןייז --- ןרעדנַא ם'ניא ,ןײלַא טניואװעג רֶע טָאה םענײא ןיא
 ןעװעג זיא רעטירד רעד ןוא ,סגירענירַאּב עריא ןוא ּבײװ עטסּביל
 .רָאד ןענַײז ןעטלעצענ-:טּפױה ירד עגיזָאד יד ץוח ַא ,טסעג רַאֿפ
 ןעפַאלקש יד רַאפ ערענעלק טכַא רעדָא סקעז ַא ךָאנ ןעװעג ןעט
 .ענסיוא ןוֿפ רענעמ עמניזעג -- ךַאװּבײל סֿפײש םעד רַאפ ןוא
 רעד ןיא טנעװַאהעּב םונ ןוא רעטיײר ענעטלעז ,הרובנ רעטֿבורפ
 ןעּבָאה ָאד עלַא .זיפש ַא ןוא ןעגױּבנעלײֿפ א ןעצונַאּב ןופ המֿכח
 ןעּבָאה ,הובָא עניז רערָא ,םירעדליא סָאװ ,טבש ןייא וצ טרעהעג
 : | ,רּברמ ם'נופ ףיז טימ טֿפַארּבעג רעהַא
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 ןענעק טנערָאװַאּב ןעװעג םנעגייא ןײז זיא ,ןעמונעג רנורג ןיא
 ןעמוק ןעוועג טינ לָאז ז טײז רעֿכלעװ ןופ ,הנּכס רעדיװטעי
 םימעמוא ןעשנעמ םעד ךָאנ ןעײנ ןעטײהנַײװעג יד יװ ױזַא רעֶּכָא
 !יא עכלעװ  ,גנונעדרָא יד ןעסײרוצ-וצ גולק טינ ללכּב זיא'ס ןּוא
 ןעלמעק יד ,דױעֿפ יד ןעּבָאה רעּבירעד ;טלעטשעגנייַא לָאמּייא ןיוש

 טנָאקעג טָאה סָאװ ,ץלא טרָאװ ןײא םימ ,ןעגיצ יד ,רעדניר יד
 .לַאהעגֿפױא ףיז ,בנג ַא רַאֿפ רעדָא ּבײל ַא רַאפ ערה:רצי ַא ןייז
 *עגּפָא ַא ןיא ןעטלעצענ יד ןעשיװצ ףיוה ם'ניא גינַײװעניא ןעט
 ,טרָא ןעטמאצ

 ,קלָאפ ןייז ןוֿפ םינהנימ עלַא טיהענּפָא גילײה טָאה םירערליא
 רלַאװ:ןעמלַאפ ם'ניא ןעּבעל ןייז ןוא ,םיטרּפ עטסנעלק יד ןיא זיִּב
 ויא םע---רעמכָאנ ןעּבעל-רּבריט םעד ם'נופ ףשמה ַא ןעועג ןיא
 -ירטַאּפ יד סָאװ ,רעגײטש:סנעּבעל םעד ןוֿפ עיּפָאק עױנענַא ןעװעג
 ,רעֿכוטסַאּפ םלַא טריֿפעג ןעּבָאה לארשי ןעטלַא ם'נופ ןעֿפרַא

 וַאװַארַאק רעד ןעװ --- לָאמַא טָאה ןעגרָאמהירּפ םענעי ןיא
 ןיײז טלעטשעגּפָא ףײש רעד---רלַאװ:ןעמלאּפ ם'ניא ןעמוקעגנָא .זיא
 :טנָאזעג טָאה ןוא ןַײרַא דרע רעד .ןיא זיּפש ןייז טקעטשעגנײרַא ,דרעֿפ
 י - ,םיז-םורד ןײק גנַאגנײרא ץטימ ,טלעצעג .סָאד ןייטש לָאז ָאד
 ,רימ ןעלעװ .רעמײּב עניזָאד יד רעטנוא ָאד טָא ןוא ,וצ .ערעזָא רעד

 ".ןײגרעטנוא טעוװ- ןוז יד תעשּב - ,ןעהור ,רּבדמ רעד ןופ רעדניק -
 ןוֿפ עּפורג ַא וצ .ןעגנַאגעגוצ רע זיא רעטרעװ עגיזָאר יד טימ

 טעלגָא טּפַאשּביל טימ טָאה ןוא .סעמלַאּפ עסיורג עגיטֿפעט ירד
 טעשטשַאלעג טלָאװ רע יװ ןיילג ,םעניײא ןופ םַאטש םעד ןָאטעג

 | ,דניק .ןייז ןוֿפ ןעקַאּב יד רעדָא ררעֿפ ןײז ןופ .זלַאה: םעד
 םעד ןעסייה טֿפער סָאד טַאהעג טָאה ,ךייש םעד ץיח ַא  ,רעװ ןוא -
 ּפעװ ָאד ןוא ָאד זַא  ,ןעמיטשַאּב רעדָא ןעלעטשּפָא ךיז .ןאווַארַאק
 :וצעגסױרַא זיא זיּפש רעד 1 טלעצעג סָאד ןערעװ .ןענָאלשעגפיוא
 .נײרַא ןעמ טָאה טרָא ם ע ר ףיוא ןוא ,דרע רעד ןופ ןערָאװעג ןעג
 *צמ םעד טנעֿפײצַאּב טָאה ּסָאװ ,גנָארד ןעטשרע םעד ןענָאלשעג

 טֿכַא- ךָאנ ןעגָאלשעגנײרַא  ןעמ טָאה ךָאנרעד - ,גנַאגנײרַא .ןופ - ןעט
 ןַאד ,הרוש ַא ןיא רעגנערד - ײרד  וצ - ,תורוש .-ירד ןיא - ,רעגנערד
 יד ןיּפ ןעמּונעגּפָארַא .ןוא רעדניק יד ןוא רעּבײװ יד ןעמוקעג .ןענייז
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 . .ןעמונעגרערנַאנּפ ײז ןוא רעֿכיט.טלעצעג יד סנעקור םלעמעק
 ןעּבָאה ?רעּבַײװ יד יװ הירּב רעמ םעד ףיוא ןעוועג ןעד זיא רעוו
 ,ערערעשט רער ןופ ןעגיצ עניורּב יד ןערָאשעגּפָא םינ ןעד ײז
 .עגסיוא םידעֿפ יד ןוֿפ ןוא םיִרָאפ וצ םידָאֿפ ןענוּפשעג לָאװ יד
 ןיִפ טײנענֿפױנוצ טיג ןעד ײז ןעּבָאה 1 רעֿפיט עניזָאר יר טּבעוו
 ילעקנוט ּזַא ןעועװעג זיא סָאװ ,ךַאד ןעטֿפידעג םעד .רעכיט יד
 יװ ױזַא ץרַאװש ןעזיווענסיוא רע טָאה סנעטײװ רעד ןופ זַא ,ןיורּב
 .עג רעֿפילײרּפ ַא רַאפ םָאװ טימ ןוא 4 רדיק ןופ ןעטלעצעג יד
 :עגֿפױרַא עטיװמ עצנַאג םבייש םער טָאה ןעסַאּפש ןוא רעטֿפעל
 טימ ײז טגיטסעֿפַאּב ןוא ונָארד וצ גגָארד ןוֿפ רעכימ יד ןעגיוצ
 יד טלעטשעגקעװא ףילרנע טָאה'מ ןעוו ןוא ,קירמש ןוא רעקעלפ
 ןעיוּב יב טעּברַא עטצעל יד --- סעטַאמ ענעטערעשט ןוֿפ טגעוו
 ועּכָאה דלודעגמוא רעגיהורמוא ַא רַאפ סָאװ םימ --- ןינב.רּבדמ ַא
 | רַאה ןעמוג רעײז ןוֿפ תוניבמ רעד ףיוא טרַאװעג יז

 :ץנֿפױא ןעּבָאה ןעגיוא םנעמעלַא רײרֿפ ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא
 =לװעניא ןופ טלעצעג סָאד טקיקַאּב טָאה ףייש רעד ןעװ ,טצנַאלג
 .ײּב יר ,ןוז רעד עגונּב עגַאל ןייז טֿפַארטַאּב ,,ןעסיורד ןופ ןוא גינ
 ,חור-תחנ רַאֿפ טנעה יד גידנעּבײר ,ןוא ערעזָא רעד ןוא רעמ
 | | 0 . :טגָאועג

 טסײװ ריא ,טכערוצ ףױה םעד טציא טכַאמ {טונ זיא ױזַא ---
 טיורּב סָאד ןעסױרַאּפ רימ ןעלעװ טנעװָא םוצ ןוא ,ױזַא יװ ךָאד
 רעײפ ןערעי ףיוא ןוא .,גינָאה טימ --- ןלימ יד ןוא ,קַארַא טימ
 רעטַאװ:םיז ןײק !טָאג ןיא טּבױלעג ,ןעטָארּב עלעגיצ ַא ךיז לָאז
 ךוא ןענורּב רעזנוא זיא ערעוָא יד לײװ ,ןעלעפ טינ זנוא טעװ
 - עגנוה ןייֵק ןעלעװ רערניר ןוא ףָאש יד ןוא ןעלמעק ערעזנוא
 יא לאז טָאג ,עשַאּפ ענירג ןַארַאֿפ זיא 4 םורָאװ ,ןעדײל טיִנ
 : ! טייהרעטנוזעג טײג 1 רעדניק עניימ ,ןעפלעה ןעמעלַא

 - תוריד ןעמיײרגוצ קעװַא ןַאד יז ןענײז ,קילנ ןוא תחמשאלמ
 . .וצ ידֹּכ ,ןעּבילּבעגרעּביא ןענײז עגינייא רָאנ ,ןיוש ןײלַא ךיז רַאּפ
 רעד ףיוא , ,גינײװעניא ןופ טלעצעג סבייש םעד ןעֿכַאמ וצ טֿפער
 . ןענױצענּפױרַא רעניד יד ןעּבָאה רעגנערד הריש רעטסלעטיט
 .ײװצ ףוא טלעצעג םָאד טלײטעגרערנַאנוֿפ טָאה סָאװ | ,גנַאהרָאֿפ ַא
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 ןעמירערליא רַאפ -- טנַאה רעטֿפער רעד וצ ענײא ; ןעטפלעה
 המלש ןופ לרעּפ עניזָאד יד ,ררעֿפ ענייז רַאּפ --- ערערנַא יד ,ןײלַא
 .נעטעלג ,ןוא .גינייװעניא טריֿפעגנײרַא ײז טָאה'מ ,ןעמײצ םיֿפלמה
 :רעּביא ָאד ײז ןעמ טָאה ,ײז וצ גידנרעצומש ףילדניײרפ ןוא גיד:
 יר ןעּכָאה גנָארד ןעמסלעטימ םעד ףיוא ,ײרפ רעד ףיוא טזָאלעג
 םיא ןוא ןײז-ילּכ םעד רַאֿפ לעטשעג ַא טכַאמעג ךָאנרער רעניד
 ןוא ןעלײפ ,סנעגיוּב ,ןעזיּפש  ,ןעזיּפש-רערײלש טיִמ טליפעגנָא

 .רָאֿפיּפרעט םעד ןעגנַאהעגֿפױא ײז ןעּבָאה ײּברעד ;םרעצנַאּפ

 גנולק ןייז ןוֿפ ץנַאלנ רעד סָאװ ,רַאה רעײז ןוֿפ דרעװש ןעגימ

 עכלעװ ,תובוט-םינבא עגידנעשטׂשילּב יד טיט טרירוקנָאק טָאה
 - םנַאװ:רײש רעד ןופ קע ןייא ףיוא ,לעטנעה סָאד טצוּפַאּב ןעּבָאה
 םָאװ ,דרעּפ יר ךופ סעררלָאק-לעטָאז יד ןעגנַאהעגפיוא ײז ןעּבָאה

 עבילניניק ןופ םישוּבלמ יד יװ גיטכַארּפ ןוא םרילָאק ןעוועג ןענײז
 יר { ףייש םעד ןופ רערײלק יד -- קע רעדנַא םעד ןיא } םרעניד
 .רַאּפ ןוא ןרעדולּפ ,סעקינוט יד ,ןײל רעדָא לָאװ ןופ םידנּב-רעּביײא
 רעײז ' ןעזָאלעג טיג ןעּבָאה ײז ןוא ,,רעֿיטיּפָאק עגיּבראֿפנערײש-

 .ירפוצ ןייז טקירדענּפױא טינ ײז טָאה רַאה רעד ןמז:ל ּכ ,טעּברַא
 | : ,ריא טימ טייקנעדי

 ןהֶא סָאװ ,ןַאװיד םעד טײרגעגוצ רעבײװ יד ןעּבָאה עלייװרעד

 ןײז ןהֶא יװ ןעמיקסיוא רעגינײװ טנָאקעג ךָאנ רַאה רעד טָאה םעד

 עסײװ ַא ,טסורּב רעד ףיוא ןעלַאפעג םיא זיא סָאװ ,דרָאּב עגנַאל
 ירד ןענירערינ ַא ןעמונעגרערנַאנופ ןעּכָאה ײז ,ןהּכה ןרהא ײּב יו

 .יא ןוא סנעשיק טימ טקערַאּב םיא ןעּבָאה ,לעטשעג ןעגיטנַאק
 .=ער ,ןעסַאּפ עלעג ןוא ענױרּב ןיא עקעד ַא ײז רעיא ןעגיוצעגרעּב

 טַאלג ןוא םנעשיקףעּפָאק טגײלעג לָאמ ַא ךָאנ ײז ןעּבָאה ףור

 טקעדַאּב ײז ןעּבָאה ךָאנרעד ,ןעכיצ עױלּב ןוא עמיור טימ טנעשיק

 רעריװ ןַאד ןעּכָאה ןוא רעטעיט ַא טימ טלעצעג ןופ עגָאלרָאּפ יד

 זיא דניצַא ,חבש ןײז ןעגָאזסױרַא ײז טעװ רַאה רעײז זיּב ,טרַאװעג

 .פיוא ןוא רעסַאװ טימ גירק יד ןעליפוצנָא ןעּבילּבענרעּביא רָאנ יז

 ןעגרָאמ ףױא לָא'ס ,קַארַא טימ ןעלגָאל ענרערעל יר ןעגנײהוצ

 רימ סָאװ ,םעלַא םעד ךָאנ ,קנַארטעג רעשימייה רעיײז ןייז גיטרַאפ

 ענג טָאה רעּבַארַא רערעי ןַא ,רָאלק ןיא ,טלײצרער ָאד ןעּבָאה
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 .ענ ןייז ןיא ךילקילג ןעװעג ןיא םירערליא סָאד ,ןייז םיּכסמ טזומ
 ם'נופ ןעמָאש ןיא רעסַאװ ןעסיז ן'טימ ערעזָא רעד יב טלעצ
 | -  ,הלַאװןעמלַאּפ

 . ענרעּביא ןעּבָאה רימ ואװ ,טלעצעג סָאד ןעוועג יא סָאר ןוא
 ,ץ'רוח-ןּב גנַאגנײרַא םייּב ןעוָאל

 :ַאּב םרַאה םער ןעליפרע וצ טײרג ןענַאמשעג ןעניײז רעניד יד
 ,ןעלַארנַאס יר ףיש םעד ןָאטעגסױא טָאה יז ןופ רענייא ,ןעלעפ
 ; ףיש עשימיור יד ץרוח-ןּכ ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טָאה רעטײװצ ַא
 :רעּבײא עטּבױטשרַאפ ערעיײז ןעטיּבעגרעּביא ײז ןעּבָאה ףָאנרער
 ,ענעטנעוװיײל עסיײװ ףיוא םירנב

 --- וּפֶא ָאד הור ןוא ןײרַא ײג !טָאנ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא אּבה-ךורּב --
 ךַארּפש רעד ףיוא טסַאנ ןײז טסירנַאּב ךילדנײרֿפ םירערליא טָאה
 ,ןַאװיד םוצ טריפענוצ םיא טָאה ןוא ןומה רע'טילשורי ם'נופ

 .געכײצַאּב ,טנַאזעג רע טָאה ,ָאד טָא ןעצעז ךיז לעװ ףיא - --
 { רעהַא טָא טסַאנ ןײמ ןוא -- טרָא םעד גידנענ

 ,ןַאװיד ץפיוא סנעשיק יד טכַאטעג םעװקַאּב יז טָאה ןירעניד א
 עשירפ טכַארּבעג יז טָאה'מ ,טצעועגרערינַא ףיז ןעּכָאה ײז ןוא
 םימ טשיװעגּפָא ןוא סיֿפ יד ײז ןעשַאװעוּפָא ,ערעוֶא ןוֿפ רעסַאװ
 | ;  ירעביטנַאה עניד

 טָאה --- ,טרָאװלײלג ַא ןַארַאפ זיא רּברמ רעד ןיא זנוא יב --
 .נַאל ענײז טימ דרָאּב יד ךיז גידנעטשרַאּב ,ןעּבײהעגנָא םירעדליא
 ,רָאי עגנַאל ןיפ ןמיס ַא זיא טיטעּפַא רעטונג ַא זַא -- ,רעגניֿפ עג
 | /  ?טיטעּפַא ַאוַא סעּפע יטסָאה

 ףיא לעװ ,ךייש רעטונ ,תמא ןיא טרָאװכײלג רעײַא .ּביױא --
 טָאה --- ףלָאװ ַא יװ גירעגניה ןיצ ףיא ,רָאי טרערנוה ןעּבעלרער
 | ,טרעפטנעעג רוח-ןּב

 ,ףלָאװ ַא יװ ןענַאד ןוֿפ ןעגָאיקעװַא טינ ןיוש ךיד טעוו'מ ,ונ --
 ,ףָאש ענײמ ןופ קיטש עטסעּב סָאד ןעמוקַאּב טסעװ

 .עג ךיז טָאה'ס ןטנעה ירד טיט ןָאטעג שטַאּפ ַא טָאה םירערליא
 י ,רעניד ַא ןעויוװ

 םעד גָאז ןוא טסעג יד רַאפ סָאװ טלעצעג טעד .ןיא ןײרַא ײג --
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 דַא ,שנואװ םעד םיא קיש ,ךייש רעד םירעדליא ,ףיא זַא ,חרוא

 .רעסַאװ ןופ ןעסילפ סָאד יװ ,גנַאל ױזַא ןרעיור לָאז החונמ ןײז
 ,ןָאטעג קֹוּב ַא ךיז טָאה רעניד רעד

 רימ טימ ןוא טרעקעגמוא ףיז ּבָאה ךיא זַא .,םיא גָאז ןוא --
 ּנטױרּב סָאד רימ טימ ןעכערּבוצרעּביא טסַאנ ַא ךָאנ ןעמוקעג זיא
 .ףּױש ַא ןײז וצ ןעלעֿפעגלױאװ טעװ םֿפח םעד רצַאשלּכ בוא ןֹוא
 מעא'ס ןוא ,ןעיירד זנוא רַאֿפ גינעג ןיײז טעװ ,טײצלָאמ  רעזנוא ןיא
 | ,ףיוא לעגיײפ יד רַאפ ןעּבײלּברעּביא גונעג ךָאנ)

 ,טלעצעג סָאד ןעזָאלרַאפ טָאה רעניד רעד

 יּפָא ףיז םירעדליא טָאה ---!ןעהורּפָא רימ ןעלעװ דניצַא ,ונ ---

 רעטנוא םיֿפ יד ,ןַאװיד ןיֿפױא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןעפורעג

 יר ףיוא טנײה ךָאנ ןעציז'ס יװ ,רענײטש םענעגייא םעד ףיוא ,ףיז |

 ,טֿפַאמעג םעװקַאּב ךיז .רַאזַאּב רעקשמד ן'פיוא םירחוס רעכיּפעמ

 ּטָאה ןוא דרָאב יד ףז ןעטשרַאּכ וצ טרעהעגפיױא רע טָאה

 | / טגָאעג טסנרע

 ןוא הקשמ ןיימ ןוֿפ ןעקנורטעג טסָאה ,טסַאג ןײמ :טסיב וד -- |

 יא געט רַאּפרעד ,טיורב רימ טימ ןעֿכערּב סָאד רלַאּב טסעװ
 - ?יטסיּב רעװ :ןעגערפ רשֿפא יד

 .ֿגיױא ןייז ןוא טרעפמנעעג רוח-ןב טָאה ---'!םירעד ליא ףייש ---

 -- קילּב ןענידנעשרָאֿפ םבײש םעד ןעטלַאהעגסױא :גיהור טָאה

 יֿפערעג ןײד לטבמ ןיּב ךיא זַא ,ןענײמ טינ טסלָאז ,ךיד טעּב ךיא

 ײענ טינ ןעּבעל ןײד ןיא ןער זיא ,ןײלַא רעּבָא גָאז ,גנַאלרַאֿפ ןעמ !

 טלָאװ עגַארּפ ןעניזָאד רעד ףיוא ןרעפטנע ןעװ ,לַאֿפ ַאזַא ןעװ

 | ?הער עסיורג ַא ןײלַא ךיז ןָאט ןעסײה

 *עג טסיּב וד ,טײקֿכילרעה ס'ֿפלמה:המלש טימ רעווש יא ---

 ןײלַא ףיז הער ַא ןָאט ---,ןעֿפורעגסױא םירעדליא טָאה -- !טכער !

 !ערעדנַא סע ןָאט יװ הריבע ַאזַא טקנוּפ לָאמטּפָא זיא

 .ףיז רוח-ןּב טָאה --- !קנַאד ַא ,ףייש רעלערײא ,ריד קנַאד ַא --

 . ןיז טנָאקעג טינ רעסעּב רָאג טָאה רעפטנע ןיײד --- ןעֿפורעגּפָא

 םער ןידרַאּפ ךיא יצ ,ןיעֿכיזרַאֿפ רָאנ ףיז טסליװ וד זַא ,סײװ יא

 | ,ריד ײּב ןעטעּב ןעמוקעג ןיּב ךיא ןעֿפלעװ ;יורטוצ
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 טָאה רוח-ןּב ןוא ,ּפָאק ץטימ ןָאמעג לעקָאש ַא טָאה ףייש רעד
 ;טצעזעגרָאֿפ

 ּוד יװ ,רעמיור ןייק טינ ןיִּב ךיא זַא ,לּכ:םדוק יז ןעסיוו --
 .נָא ריד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמָאנ םעד ףָאנ ןענײמ טנָאקעג טסלָאװ !
 | 5 ,םענײמ םלַא ןעֿפורעג

 עגנַאל ןיז ןַײרַא טנַאה ןיא טּפַאכעגנײרַא טסעֿפ טָאה םירעדליא
 ,עטבירעג רעטנוא ןוֿפ טסַאג ןייז טקיקעגנָא ףרַאש טָאה ןוא דרָאּב
 , | ,ןעמערּב ענעגיוצעגפיונוצ

 לארשי.ןּב ַא יא ןיּב --- טדערעג רוח:ןּכ טָאה --- רעטַײװ ---
 | ,הדוהי:טבש ןוּפ
 ,ןעּביוהעגפיוא לעסיּב ַא ךיז ןעּבָאה ןעמערּכ סֿפײש םעד =;
 רימ ןיא ןוא ,ךייש ,דיא ַא ןיב ףיא ,ןײלַא סָאד רָאנ טינ ןוא --- ֿ

 ןיא םיא טימ ףיײלגרַאּפ ןיא .סָאװ ,םיור ףיוא ןרָאצמירג ַא טנערּב
 ,דניק ַא ןופ סָארדרַאּפ ַא יװ רעמ טינ --- רעניײד

 טרעּבױשעג רעגניפ םכיש םער ןעּבָאה רעניטסַאה ץלַא
 ,ףיט ױזַא ןעזָאלעגּפָארַא ךיז ןעּבָאה ןעמערּב עניײז ןוא דרָאּב ןייז
 - ראו רעטנוא ןעדנואװשרַאֿפ טעמּכ ןעניײז ןעגיוא עניז זַא

 ףיד רעװש ףיא ,םירעדליא ףייש ,ריד ףיא רעווש ןַאד ןוא ---
 עניימ טימ לָאמַא ןעסָאלשעג טָאה רַאה רעד טָאג סָאװ ,דנוּב םיּב
 רעד םעװ ,המקנ ןײמ ןיא ןעפלעה רימ ומסעװ רעמָאט ןזַא ,תובָא
 ינַאגניא רינרוט ןיא ןוחצינ םעד ןופ סניוװעג:טלעג סָאד ןוא רובּכ
 ,ריד ןערעהעג ןעצ

 :רערנַאנוּפ ךיז ןעּבָאה ןרעטש םמירעדליא ףיוא ןעשטיינק יד
 ;עג טָאה םינּפ ןייז ,ּפָאק טער ןעּבױהעגֿפױא טָאה רע .טעלגעג
 זוור.תחנ ַא רַאפ סָאװ ,ןהעזעג ךילרעּפנײשַאּב טָאה'מ ןטלַארטש
 | ,טֿפַאשרַאפ םיא ןעּבָאה רייר ס'חרוא םעד

 - ןיא גנוצ ןײר ןיא בוא --- ןעפורעגסיוא רע טָאה --- !גונעג --
 מינ םיא המכח ט'פלטה.המלש וליּפַא טלָאװ ,ןעטלַאהַאּב ןעניל ַא
 ךיא םלַא טסָאה וד זַא ,טינ רעמיור .ןיק טסיּב ֹוד זַא ,טקעדנַא
 ,היד ךיא ּבױלג סָאד ---,המקנ ךָאנ טסצֿכעל ןוא םיור ףיוא םעּכ ַא
 טלַאה יװ רעּבָא ,ןעדײר וצ סָאװ טינ רעמ רימ ןעּכָאה ןופרעד ןוא
 .ןעגָאװטײר רעד ןיא טפַאשטינעג וטסָאה {טייקש'הירג ןײד טימ סע
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 וטמעו ?ןעליװ ןײד רעטנוא ןענייּב ררעֿפ יד ןענָאק וטסעװ ?טסנוק

 !ףור ןײד ףיוא ןײג ןיא ףיד ןענעקרעד ײז ןענרעלוצסיוא ןַײז חוַּבּב

 .םערק ערעײז עלַא ןעגנײיטשנָא טָאּבעג ןײר ףיוא ײז ועלעװ יצ

 ןעדניצנָא טנעמָאמ םענערײשטנַא ם'ניא ןענָאק וטסעװ יצ ןוא ןעט

 ןעטצעל םעד וצ גנורעטסינַאּב ןוא ןעליװ םענעגײא ןײד טימ ײז

 טימ טשנעּבעג יא ,ןוז ןיימ ,רערערעי טינ ?טײרטש ןעגיטלַאװעג

 .יא טניטלעװעג טָאה סָאװ ,גיניק ַא טנָאקעג ּבָאה ףיא ,חוּכ ַאזַא

 .יטסערנופ ןוא ,טשרעהַאּב ןעצנַאנניא ײז ןוא ןעשנעמ ןענָאילימ רעּב

 וליּפַא טײקמַאזֿכרָאהעג וצ ןעגניװצ טנָאקעג םינ רע טָאה ןעגעו

 עַּממעט ענעי ןופ טינ ָאר רײר ךיא זַא ,ןעניז ןיא ּבָאה .דרעֿפ ןײא

 ,טכענקּבש-טכענק םהימי.לּכ ןייז וצ טרעשַאּב זיא ײז סָאװ ,תויח

 .ײז ןוא ,טלַאטשעג ןיא ייס םוחי ןיא ייס ןעקנוזעגּפָארַא ןענײז סָאװ

 --ןענייז עניימ יװ דרעפ ןופ רײר ףיא .,דנַאטשרַאֿפ םוש ןהָא ןענ

 ויּב קירוצ טכײרג ווירּב-סוחי רעײז !טרַא רעײז ןיא םיכלמ עתמא

 ןוא ןעדַארעמַאק עניימ ןענייז ײז .הערּפ ןעטשרע ם'נופ דרעּפ יר

 ןעגנַאל םעד ךרוד --- ןעּבָאה סָאװ ,םיריבח:טלעצענ ענײמ ,דנײרפ

 סָאװ .;ןײטשרַאפ וצ ףימ טנרעלעגסיוא ךיז --- ןעמַאוצ ןעּכעל

 ףײלג טעמּכ ןענַײז םישוח עּפרַאש ןוא טקניטסניא רענײֿפ רעײז-

 ,רָאנָאה רימ יװ טקנופ ןעליפ סָאװ ןלֿכש ןעבילשנעמ רעזנוא וצ

 המחלמ רעד ןיא ןענײז סָאװ ;ננוטכַארַאפ ןוא סַאה ,טּפַאשביל
 .ּביל רעזנוא ןערַאנּפָא טינ ןעּבעל ןיא ןעלעוו ןוא ,ןערלעה עתמא
 !רעהַא ,ײה ,ײז ףיוא יורטוצ רעזנוא ןוא םּפַאש

 ,ןײרַא זיא רעניד ַא
 | ןרעּכַארַא עניימ ןײרַא זָאל --- ||

 ןוֿפ טָאה סָאװ ,גנַאהרָאפ םעד טצרַאשענּפָא טָאה רעניר רעד

 :טנַא ךיז טָאה ןעניוא יד רַאפ ןוא ,טלעצעג סָאר טלײטעגרערנַאנ

 ,ןעסָאלשטנַאמיא ןענַאטשעג ןענייז עֿפלעװ ,דרעפ עּפורנ ַא טקעלפ

 .ןעטעּב לָאמ ַא ךָאנ ײז לָאז'מ ,טרָאװעג ןעטלָאװ ײז יװ ףײלנ

 טײטש סָאװ -- ןָאטענ ףור ַא ײז םירעדליא טָאה ---!רעהַא ---

 ?טינ סרעיַא ךיוא זיא סָאװ ,ןעד ךיא ּבָאה סָאװ ?ןעטרָאד ריא
 | !ךיֵא ךיא גָאז ,רעהַא

 ,טרעטנעהעגרעד םַאזגנַאל ךיז ןעּבָאה ררעֿפ יד
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 טָאה רע סָאװ ,דרעֿפ.גָאי ריפ יד יז ןיא טנָאקרעד טָאה ריח-ןּכ ז
 ןײשרעדנואו ַא טימ ,ײז ןוֿפ רענַײא ,רלַאװ םענֿפַאד ןיא ןהעזעג
 :רַאס ַא יב יװ ױזַא ןעגיוא עטפנַאז רעסיורג טימ ,ּפָאק ןעטצינשעג
 זעײעג ןענײז טָאװ ,ןרעוא עטציּפשענוצ ףרַאש ענײלק טימ ,ענ
 ,טסורּב סרוח-ןּב וצ טרַאה ןעגנַאגענוצ ןיא ,טנרָאֿפ ףיוא ןעגיוּבע גּפָא
 רע, ,ּפיל רעטשרעּביײא רעד ןוא רעכעלזָאנ יד טימ גידנעגעװַאּב
 .ילק עוײז טימ ררעפ רעד טנערֿפ ,טֿכַאדעג ףיז טָאה --- *? וטסיּב
 .ןעקָאל-ןרעטש יד רעטנוא ענעגרָאּברַאֿפּבלַאה ,ןעגיוא עג

 טימ ךייש רעד טָאה ,ןעלייצרעד ריד ןעלעװ רעניגרַאּפ-טינ --
 :געזרעּפ ַא ןענעקילּפָא ןעפרַאד טלָאװ .רע יװ ףיײלג ,טגָאזעג ץיה
 ןופ ןעמַאטש דרעפ עטסלעריײא ערעזנוא זַא -- ,גנוגידײלַאּב עֿכיל
 -ברמ ַא רעּבַארַא ןעטשרע םעד ןעּבעגעג טָאה טָאג !רקשו:בזּכ ,םרּפ

 ןהָא ךָאלגרעּב עלױה עֿכילטע ,גערּצ ַא ןהֶא ןוא ףיס ַא ןהָא
 טָאה ןוא רעסַאװ ןרעטיּב טימ רעמינורּב ואו:םינ.ואו ןוא רעמייּב
 רעּבַארַא רעד זַא ןוא ,"דנַאל ןייד זיא סָאד טָא, : טגָאזעג םיא ֹוצ
 .לֵא רעד טָאה ,ףיורעד ןעגָאלקאּכ וצ ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה ךַאּבענ
 ײז, : רעדיװ טגָאזעג ןיא טַאהעג תונמחר םיא ףווא רעניטֿכעמ
 ,!ןעשנעמ ערעדנַא יװ טלעּפָאט ןעשטנעּב ךיד לעװ ךיִא ! טסײרטעג
 םעד טָאג טקנַארעג רע טָאה ,טרעהרעד סע טָאה רעּכַארַא רעד
 םטָאג ןעֿפז טוָאלעגקעװַא ףיז ןוחטיּב ןעשסעפ לופ טָאה ןוא רַאה
 טָאה ןוא דנַאל ןופ ןעצינערג יד טרעדנַאװעגֿפרוד טָאה רע ,תונחמ
 רּבדמ ןיא ףימ געװ םעד ןעמונעג רע טָאה ןַאד ,ןענוֿפעג טשינרָאנ
 גנולצולפ ןוא --- רעמײװ ןוא רעטײװ ץלַא ןעגנַאגעג ןיא ןוא ןיירא
 ,לעוניא םענירג ַא ןהעזרעד רַּברמ םעד .ןופ ץרַאה ןיא רע טָאה
 .ֿטעק ערערעשט ַא -- לעוגיא ןעטימ ןיא  ןוא .,ןעקוקוצנָא תויח ַא
 ןעמונעג ײז החמש .טימ טָאה רע ,דרעפ עדערעשט ַא ןוא ןעל
 מָאה רע לײװ ,ןעטיהוצּפָא ןעּבײהעגנָא ײז טָאה ןוא יז יצ
 טָא ,תונתמ סטָאנ עטסעּב יד ןענײז סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךילג
 טלעװ רעד ףיוא ררעפ עלַא ןעמַאמש לעזניא םענייױג םענעי ןופ
 .זָאר רער ןופ תמא םעד ןיא טינ לעֿפײװצ ,סרּפ ןופ סָאװ יד וליּפַא
 הוּכ רעײז ןערילרַאֿפ תועימק עלַא ןעלָאז טינ ַא ,,גנולײצרעד רעגי
 ,ןעזיװַאּב ךיא גָאה ,טינ טסּבױלג וד בוא ןוא ,רעּבַארַא יד רעּביא

 שתי
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 ,םנעה יד טימ ןָאמעג שטַאּפ א טָאה רע
 .נײרַא םעד ןעסייהעג רע טָאה --- ! ווירּב.סוחי יד רימ ניײרּב ---

 ,רעניד םענעמוקעג
 .עג םירערליא טָאה ,ןעמוקקירוצ סרעניד ץ'פיוא גידנעמרַאװ

 טֿפַאמענ טכערוצ ,יײז טעלנעג ,ררעפ יר טימ לײװרעד ףיז טליּפש
 ,טּפַאשּביל ןייז ןעויװעגסױרַא ןרעדעי ,סעווירג יד

 ןענָארט וצ טֿפַארּבעג ןַאמ םקעז ןעּבָאה םורָא עלײװ ַא ןיא
 ענעשעמ טימ ןעגָאלשַאּב ,ץלָאה:רערעצ ןוֿפ סנעטסַאק ערעוװש
 ,רעסעלש ןוא סעסעיװַאז ענעשעמ טימ ;ןעסאּפ

 ןעּבָאה ןעשנעמ יר זַא ,טנָאועג םירערליא טָאה --- ,ןַײנ .,ןַײנ ---
 -עג טינ ּבָאה ךיא --- ןַאװיד ןעּבעל םנעטסַאק יר טלעטשעגקעװַא
 "ר ןופ וירּביסוחי סעד רָאנ ףרַאד ףיִא ,סנעטסַאק עלַא טנײמ
 ירעּביא יד ןוא ,סע טנעֿפע לעטסעק םענעי ןיא טָא --- ררעֿפ
 { קירוצ ןענַאד ןוֿפ וצ טמענ עג

 ַא ןעגעלעג ןענייז ןעטרָאר ,טנעּפעעג ןעמ טָאה לעטסעק סָאר
 ןופ ףַאלעגניר ףיוא טרינשעגנָא ,ןײּבדנַאפלעה ןופ ףַאלעװָאמ המווג
 רעקיד ןעװעג םַאק ןענייז ךַאלעװָאט יד יװ ױזַא ןוא } טָארדרעּבליז
 עֿבילטע רשֿפא ןעגנַאהעג עלעגניר ןערעי ףיוא זיא  ,ריּפַאּפ ןוֿפ
 ,ךאלעװָאט טרעדנוה

 ןיא גירנעמענ ,טגָאזעג םירערליא טָאה --- ןוז ןיימ ,סײװ ףיא ---
 .װעגרָאז ַא רַאפ סָאװ טימ ,סיײװ ףיא --- ףעלעגניר עֿפילטע טנַאה
 .תיּב ןוֿפ םירפוס יד ןעּבַײרשרַאפ טײקגיטֿפַאהנעסיװעג ןוא טייקגיד
 .ענערָאּבעגײנ יד ןיפ ןעמענ יד טָאמש רענילייה רעד ןיא שרקמה
 .ײז=רעטלע ענײז ןופ םוחי םעד ןעריפרעד ןָאק לארשי-ןּב רערעי
 ענײמ ןוא ,תובָא עגילײה יד זיּב וליפא ,רוד ןעמשרע םעד ויּכ סעד
 רַאפ ןעטלַאהעג טיג סע ןעּבָאה --- ! םולשה.םהילע --- ןרעטלערוא
 עמיטש יד טָא ףיוא גהנימ ןעגיזָאד םעד ןענָארטרעּביא הריבע ַא
 יד טָא , טסהעז ,םרעּפלעהַאּב עיירט ערעזנוא --- ןעשינעפעשַאּב
 { ףַאלעװָאט

 .עװָאט יד טקורעגרעדנַאנופ ,ךַאלעגניר יד ןעמונעג טָאה רוח-ןּב
 ןעשיּבַארַא טימ טקערַאּב ןעװעג ןענייז ײז זַא ,ןהעזרעד ןוא הַאל

284 



 לעדָאנ ענעלַאטעמ עטילגעגנָא עֿפרַאש ַא סָאװ ,בתּכ-ןעפילגָארעיה/
 - ,ףַאלעטערּב עטַאלג יד ףיוא טנערּבענסױא טָאה |

 טָאה --- 1 לארשי ןופ ןז וד ,ןענעײלרעּביא סָאד וטסנָאק --
 ,טנערפעג ךייש רער

 ,ןעטײטַאּב יז סָאװ ,ןערעלקרעד רימ טזומ וד ,ןַײג ---
 ןעּבירשרַאֿפ זיא עלעװָאט ןערעי ףיוא זַא ,ןעםיװ עשז ײז --

 ײּב ןערָאװעג ןערָאּבעג ןיא סָאװ ,ררעּפירֿפו ןעדעי ןוֿפ ןעטָאנ רעד
 ןעמָאנ רעד ףיוא יװ ,קירוצ ןערָאי רעטרערנוה טימ תובא ענײמ

 ךַאלעװָאט עגיזָאד יד טלַא יװ ,קוק ַא רָאנ ומ ,עמַאמ-עטַאט ןַײז ןופ |
 | ! ןענייז

 ,טלעקערּבעגּפָא םײקטלַא רַאפ ףיז ןעבָאה לַאלעװָאט עגינייא
 ,טַײצ רעד ןוֿפ לענג ןעװעג ײז ןענַײז עלַא

 יד ןעטלַאהַאּב ףיוא טניל לעטסעק ןעגיזָאד ם'ניא עקַאט -- |
 - רַאּפ ָאר ןעייטש סָאװ ,דרעֿפ;גָאי ריֿפ יִד טָא ןוֿפ עטֿכישעג עצנַאג
 ףיוא ןענעלפ ױזַא ,זנוא וצ וצ טציא ןעײנ ײז יװ טקנוּפ ןוא ,ריד
 :ענ ַאזַא רעטנוא טקניּפ ,תובא עניימ וצ ןײגוצ ןרעטלע.רוא ערעײז
 טנַאה םרַאה רעײז ןופ ןעמוקַאּב וצ ידּכ ,רעגױָאד רעד יװ טלעצ
 ףיוא .ײז וצ ןעמ טנעלפ טציא יװ טקנופ ןיא } רעבָאה סָאמ רעײז
 ףיז ײז ןענעלֿפ רעדניק יװ ןוא 1רעדניק שימ יװ ןעדײר ןַאד
 -רעװ טימ טּפַאשּביל רעײז ןעקירדסיוא גידנענָאק טינ ,ןעשטשַאל
 | ,רעט

 םעד רעּביא רעגימלעוװעג רעד ןוא רַאה רעד ןיּב היא בוא ,עי
 ,רימ ןוֿפ וצ יז וטסמענ 1 רעניד עט'סבושה ענײמ ײז ןענײז ,רּבדמ
 םיא טָאה ןַאװַארַאק רעד סָאװ ,ןעקנַארק ַא וצ ןעֿכילגעג ףיא רעװ
 ,ררעפ ענײמ קנַאד ַא !רּברמ רעד ןיא ןעּברַאטש וצ ןעזָאלעגרעּביא
 קערש רער ץלַא ךָאנ ןערָאי עניימ ףיוא גידנעקוק  םינ ףיא ןיב
 ןמו:לּכ ,ןעּבײלּב סע לעװ ןוא ,ןעכַאילש יד ףיוא רעּבױר יד ןוֿפ
 .רעד טנָאקעג ריד טלָאװ ףיא ,ָא ,ןעטײר וצ חוּכ ךָאנ ּבָאה ךיא
 .נייק ךָאנ יז טָאה רענַײק ! ײז ןענעװ ןעֿכַאז עכילרערנואוו ןעליײצ
 ךָאנ ףיז יז ןעגָאה לָאמנײק ןוא ,ןעפיול תעשּב טגָאירעד טיִנ לָאמ
 זַא ,ןעסיו רעּבָא טסּפרַאד וד ,גידנעגָאיכָאנ  טרעטַאמעגנײַא טינ
 ץרעטנוא ןוא רּבדמ רעד ןוֿפ דמַאז ןיא --- םדערעג ץלַא זיא סָאד
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 + ץרַאה סָאד רימ טקערש סע ,טינ ףיא סײװ רעבָא טציא ,לעטָאז
 טרנעװ החלצה יד ןוא ,ןַאּפש ןיא ןעײג ײז ןַא ,לָאמ עטשרע סָאד
 :דניװשעג ,טײקצלָאטש רעײז ןיא !םירקימ ליפוזַא ןָא ךָאד ךיז
 .נעמ םעד ןעניֿפעג רָאנ לָאז ךיא ןעװ ןטינ ךיא קֿפס חוּכ ןוא טײק
 ! ןענואװענ ײז ןעטלָאװ ,ןעשרעהַאּב ןענָאק ײז םעװ סָאװ ,ןעש
 .טשטנעּבעג ןָאד ,שנעמ רעגיזָאד רעד וטסיּב !לארשי ןופ ןוז ,ָא
 =ליצרעד ,ונ ןרעהַא טֿפַארּבעג ךיד טָאה סָאװ ,נָאט רעד ןייז לָאז
 !ףיז ןעגעװ עשז

 סָאװרַאֿפ --- טגָאזעג רוח-ןּב טָאה --- ףיא ײטשרַאֿפ טציא ---
 .עגײז יװ ףילטרעצ ױזַא טעמּכ ררעֿפ ןייז ביל טָאה רעּבַארַא רעד
 דרעּפ עשיבַארַא יד םָאװרַאֿפ ,רָאלק ףיוא רימ זיא'ס ןוא ,רעדניק
 רעטינ ,טינ ךיז םליװ רימ רעּבָא ,טלעװ רער ןיא עטסעּב יד ןענייז
 ףָאד טסײװ ;ןרעטרעװ ענײמ ףיוא רָאנ ןעיוב טסלָאז וד זַא ,ךייש
 ןיז וצ םײקמ תלוכיּב שנעמ רעד זיא לָאמ עלַא טינ זַא ,ןײלַא
 קענרע טנעהָאנ רעד ןיא ןעגרָאמ רימ עשז:ּבױלרע ,תוחטבה ענייז
 ךיא יד רַאּפ דרעּפ יד טיט בורּפ ַא ןעכַאמ וצ ןײלּפ ַא ףיוא ָאד
 | ,ןעגיוא יד

 םעפע טלָאװעג טָאה רע ,טניישוצ ךיז טָאה םינּפ םמירערליא
 :ןעגָאלשעגרעּביא םיא טָאה רוח-ןּב רָאנ ,ןענָא

 טינ ךָאנ ּבָאה יא !עגר ןיײא ,ךייש רעלערײא ,רָאנ עגר ןייא --
 .טנרעלעג ךיוא ךיא ןעּבָאה םיור ןיא םרעטסיײמ יד ןופ ,טגידנעענ
 טעװ'ס זַא ,ןעלַאּפעגנייַא טינ לָאמנײק רָאג טלָאװ רימ סָאװ ,סנױזַא

 טסָאה וד ןעװ ,טכערעג טסיּכ וד ,ןעמוק ץיניוצ זיא:םע-ןעװ רימ
 הר גָאמ רערנוזַאג ײז ןופ רערעדעי ,ןיז:רּבדמ ענד רַאפ ָארוט
 .רעּבָא ,ּבײל ַא יװ קרַאטש ןוא רעלדָא ַא יװ דניװשעג ןײז עקַאמ
 :ירֿפַא ךיז ןעלָאז ײז בוא ,ןײז חצנמ טינ ײז ןעלעװ רינרומ ן'פיוא

 ןײא רעטנוא םענײאניא עלַא ןעֿפױל וצ ןענײװעגנײַא םינ רעה

 זומ ןַאּפשעגריֿפ ןעדעי ןיא זַא ,ףייש רעטינ ,טֿפַא ןיא םענ ,ןַאּפש

 ---רערערנַא רער ןוא ,עגירעּביא יד ראפ רעלענש ן'פיול דרעּפ ןייא

 רער ,ררעֿפ ענײד טימ טנײה ןעװעג ףיוא זיא יױזַא ,רעמאזגנאל
 ,רעּפיױל ןעטסלענש םער ןעטלַאהָּפָא טנָאקעג טינ טָאה רעּבײרטנָא
 ךָאק'ס ,ןעטסכַאװש םעד ןופ תוחוּכ יד טימ ןעמיטש לָאזס ידּכ
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 סָאד רעּבָא רעמָאט ;ןייז טינ רעסעּב ףיוא טעװ בורּפ ןימ זַא ,ןיײז

 סע לעװ'ב וַא ,ריד ףיא רעש ,רימ טימ ןעפערט הלילה ףיז טעו

 .לינּפָא טעװ רימ ,טרעקרַאפ רעּבָא ּביוא ,ןעטלַאהַאּב טינ ריד ןוֿפ

 :ֿײלג ןעלָאז יז זַא ,ןעליװ ןײמ רעטניא דרעֿפ יד ןענײּב וצ ןעט

 וַא ,רדנ ַא ףיא םענ ,רענײא יװ ריפ עלַא ,ןעמַאזוצ ןעפיול גיסעמ

 ,ריר וצ ןערעהעג ןעלעװ ץנַארק-ןוחצינ רעד ןוא םעיצרעטסעס יד
 !יצרעד וטסגָאז סָאװ .הטקנ רעד טימ ןענענונַאּב ךיז לעװ ךיא ןוא |

 *רעװ ם'רוח-ןּב וצ טרעהעגוצ יז ּפָאק טימ טָאה םירעדליא ---

 -נעֿכַאל ןיא ,ררָאּב יד ךיז גידנעטעלג ,זיא רעגײטש ןַיז יװ ,רעמ

 : :טרעפטנעעג רע טָאה גיר

 טסעװ וד ּכיוא, :רּבדמ רעד ןיא לעטרעװ ַא זניא ײּב ןַארַאּפ ---

 ןעליֿפ ַא ןעגָאזוצ ריד ךיא לעװ ,רעטרעװ ןופ סעמרַאװ ַא ןעכָאקּפָא

 ײײט ערעסעּב ַא ריר ןעגעװ ּבָאה ףיא רעּבָא ,"רעטופ טיט ןַאעקָא

 !ררעפ יד וטסמוקַאּב ןענרָאמ ,לארשי ןופ ןוז | ,גנונ

 םרעצעג ןופ גנַאגנײרַא ןעטשרעטניה םעד ייּב זיא עגר רער ןיא

 | ,גנינעװַאּב ַא ןערָאװעג

 ןיא -- טגָאועג םירעדליא טָאה -- טײרג ןיא טײצלָאמ רעד ---

 ףעּבעגענוצ רע טָאה ,רעניד יד וצ ךיז גידנעדנעוו

 קירוצ דרעפ יד קעװַא טריֿפ ווא לעטסעק סָאר וצ טמענ

 ,טרָא רעײז ףיוא
 ,טגלָאֿפעג ןעּבָאה רעניד יד
 ןַאװיד ןעּבעל ךיּפעט ץֿפױא טלעטשעגקעװַא ןעּבָאה רעניד יד

 טײרֿפשעגסױא ןוא ףוטשיט ַא םיא ףױא טנײלענ ,שיט ןענירעדינ ַא

 .גָארט ַא ןענַאטשעג זיא טייז ַא ןָא לעסיּב ַא ,טעקעד ירד םיא םורַא

 םרַא ריא ,ןירעניד ַא טקסע'עג ךיז טָאה'ס ןעֿפלעװ םורַא ,עלעוװיײא

 ,ךַאלטײרּב רעציז:שימ יד רַאפ ןעקַאּב ןיא ןענַאטשַאּב זיא טעּב

 טָאה וצרעד לעמ סָאד ,ךַאלֿפיק עסײה --- טנָאזעג רעגיטֿפיר רעדא

 =עג גירנעטש ןעּכָאה סָאװ ,ךַאלכלימ.טנַאה ףיוא ןעלָאמעג ןעמ

 | ,טלעצעג ןעשינפש ןיא טצלירג

 ןײרַא טלעצעג ןיא טריֿפעגנײרַא רעניד יד ןעּבָאה עלײװרעד

 ינעיטש טגענענַאּב םיא ןעּבָאה רוח=ןּכ ןוא םירעדליא ,ץ'רצַאשלּב

 :עג ןייז טליהעגמורַא טָאה שוּבלמ רעצרַאװש רעיירפ ַא ,טייהרעגיד
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 ועגנַאל ַא ףיױא טנהעלעגנָא ףיז טָאה רע ,גיטֿפזרָאפ ןוא םַאזגנַאל --- ןעגנונעװַאּב ןענַײז ,גידלעקַאװ ןעװעג זיא לעטש ןײז ;טלַאמש
 ,םירָא םרעניד ַא ףיוא ןוא קָאטש

 | ,טסירנַאּב דוכּכה:תַארי טימ םיא םירערליא טָאה --- !דנירפ ןײמ ,ריד טימ ןַיז לָאז . רירפ ---
 :טרעֿפטנעעג ןוא ּפָאק םעד ןעּביוהעגפיוא טָאה ירעמ רעד
 | יו !הכרּכ ןוא דירֿפ ! --- עגיניר יד טימ ןוא ריד טימ ,ףײש רעטונג ,ריד טימ ןוא --
 .וצ םיא ּבָאה ךיא --  לעסקַא סריח-ןּב ףיוא טנַאה יד גידנעגײל ;פױרַא ,טנָאזעג םירערליא טָאה --- טיורּב'פ ןעֿכערּברעּביא טנעװָא ןיא טנײה זנוא טימ טעװ סָאװ ,רעד ,רעאשלּבכ ,ןיא טָא --

 ,קריצ ןיא ײז טימ ןעמערטסױרַא רֶע טעו ,ןעמוקכרוד יז םימ טעוו רע ּביוא ןוא ,עּבָארּפ ףיוא ררעּפ ענײמ ןעגרָאמ ןעּכעג וצ טנָאזעג
 :ןעּבעגעגוצ ןוא טקרעמַאב סע טָאה יש / רער ,ןַאמנעגני םער שקיקעגנָא גידנעשרָאֿפ טָאה רצַאשלּב
 זיא רע זַא .,(םדערעג רעטײװ לעכײמש ַא טיט ךלַאּב רעּבַא ,טקַאהרַאפ ענר ַא ךיז טָאה ףיש רעד) ,,,וליּפַא טגָאז רֶע םנה ,רערָאּפ.םי ןעשימיור ןעבושח ַא ,סוירַא ןוֿפ ןוז א ך רַאפ טטהעז וד --- סעיצַאדנעמָאקער עטוג טימ רעהַא ןעמוקעג זיא רע --
 ;ךַארּפש רעד טימ סױרַא זיא ןוא ןעטלַאהנייַא טנָאקעג םינ רעמ ךיז טָאה רצַאׂשלּב ,תמא טגָאז רֶע זַא ,םיא ּביױלג ףיא ןוא ,הדוהי.טבש ןוֿפ ריא

 | ;טרעֿפטנעעג תווינע טימ טָאה רענעי = ,ןעֿפָאלוצ ךיז ןענַײז עלַא ןעװ תעשּב ,ןעװעג ליצמ ףימ טָאה רע ,ן'רוח-ןּכוצ טדנעװעג ךיז רע .טָאה ---;?ןעוװעג םע טסיּב וד ,רָאנ גָאו ,טמַאג ןיײד ןיא ןעטָארעג רעסַאװ סנעּפָארמ ייװצ יװ ,רוחּב ַא רענייא - טשימעגנירַא טינ ףיז םלָאװ'ס ןעוו ,ןעמוקעגמוא טלָאװ ךיא ןוא הנּכם ןיא ןעװעג ןעּבעל ןיימ זיא ,ףייש רע גידענג ,טנַײה -- |
 | | : ,רעכעּב ַא ןעּב .עגעג רימ טָאה רעטֿכָאט ןייד ,לעמעק ןײר ףיוא ףיילג ןעגָארט| .עג ךיו ןעּבָאה ײז תעשּב ,ףצוחמ םעד רעמױר םעד ןופ ררעפ יד ןעטלַאהרַאּפ טָאה סָאװ ,רעד ןיִּכ ךיא זַא ,רָאנ םַײװ ךיא --
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 .רעד ןוא רעכעּב םער עקינימ ןיז ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה רע
 | | ,'רצַאשלּכ םיא טגנַאל

 ןענָאק ריד לָאז ךיא ,רעהַא טכַארּבעג ףיד טָאה ןײלַא טָאג ---
 םענ ,רענײד ןיא רעכעּב רער ,הבוט רעסיוײג ןײד רַאֿפ ןעקנַארֿפָא

 )74 םיש

 טָאה רצַאשלּכ ןוא ,קירוצ רעכעּב םעד ןעמונעגוצ טָאה דוח-ןּב
 םיא טימ טָאה'ס סָאװ ,םירערליא ןעטרעדנואורַאפ םעד טלייצרעד
 ,לַאװק ןעשילַאטסַאק םייּב טריסאפ

 !טגָאועג טינ טרָאװ ןייק רימ וטסָאה ןופרעד ןוא ?שטיײט'ס --
 ,ן'ריח-ןּכ וצ גידנעדנעװ ףיז ,ןעפורעגסיוא ןײש רעד טָאה --
 י עיצַאדנעטַאקער ערעסעּב ַא ןיז טלָאמעג ןער ןָאק --
 ףבש ַא רעּביִא ךײש ןייק ,רעּבַארַא ןײק טינ ןעד יא ןיִּב ?ריד
 ?טסַאג ןיימ טינ רצַאשלּכ ןעד זיא ןוא ?רעטנעזיוט עגילדנהעצ ןופ
 ור ס ָאװ ןיא םיחרוא.תסנכה תרימ יּפלע זַא ,טינ ןעד  וטסײװ
 ןיהואװ ?רימ ךיוא וטסיש ,הער ַא וצ הבוט ַא ,טסַאג ןימ טסוט
 רעװ ןוא ?רכש ךָאנ ןעמו הֶא טינ זַא ,שרעדנַא ןעד
 ?ןעּבעג רכש ןעגיזָאד םעד ריד לָאז ,ףיא טינ זַא ,שרעדנַא ןעד

 ,ײרשעג ַא ןיא שזַא רעּבירַא רעמרעװ עטצעל יד יב זיא ליק ןייז
 -- טנָאזעג רוח-ןּב טָאה -- ףײש רעטוג ,תונמחר ּבָאה ---

 ןוֿפ ןעטצעל םעד ,רֿכש ְךָאנ רעהַא ןעמוקעג טינ ןיִּב ךיא
 סָאװ ,ףליה ענעגײא יד ןעיװעגמױרַא ףיא טלָאװ רעניד ענײד
 | - | | ,טסַאג ןייר

 ,דנירפ ןײמ ןיא רע ,רעניד ןיימ טינ רעּבָא ךָאד זיא רע --
 !טסַאג ןַײמ

 : ןעּבענעגוצ רע טָאה ,ץרצַאשלּב וצ גירנערנעו ףיז ןוא
 ,רעמיור ןיײק טינ זיא רע זַא ,טגָאזעג ךָאר ריד ּבָאװ ףיא ---
 ןעּבָאה סָאװ ,רעניד יד וצ ןָאפעג רעק ַא ףז רע טָאה ןאד

 וצ רעשנעהענ ןעגנַאגעגוצ ןיא ירצמ רעד ,שיט םוצ טרעװרַאסעג
 !םנערפעג טָאה ןוא ץ'רוח-ןּב

 ןעשימיוה ַא טימ ?ןעּפורעגנָא ףיש רעד ךיד טָאה ױזַא יו ----
 ?ךיז טֿכַאד ,ןעמָאנ

 ,ןוז ַא םעמויױַא ,םירַא --
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 ,רעמיור ןייק טינ רעּבָא ךָאד טסיּב וד- --
 , םילארשי ןעװעג ןענַײז תובָא עניימ עלַא --
 ײ/ ןיֿפ רענײק זַא ,סע טסײה {וטסגָאז --- ןעװעג ןעניז --

 ?רעמ טינ ןיוש טּבעל
 רעּצָא ,טושפ יװ ,טַאקילעד ױזַא טקניפ ןעװענ יא ענַארפ יד

 ןרעפטנע וצ טײקגימײנ יד ן'רוח.ןּב טרָאּפשרַאֿפ טָאה םירעדליא
 | ,ריא ףיוא

 ,ם"רג זיא הרועס יד ---ןעפורעגסיוא רע טָאה -- טמוק --
 םיא טָאה ןוא טנַאה יד ןרצַאשלּב טגנַאלרעד טָאה רוחּב

 ןעשילַאטנעירָא םעד טול ךיז ןעּבָאה יז ,שיש םוצ טריפעגוצ
 ןעּבָאה רעניד יד ,סערדלָאק ענעלָאװ ףױא טצעוענסיױא גחנימ
 ןעשאהעג ךיז ןעּבָאה ײז ןוא רעֿפיטנַאה ןוא רעסַאװ טכַארּבעג
 ,טנעה יר

 עמסנילַאב יד טימ טלעטשענסיוא ךייר ןעװעג זיא שיש רעד
 ןוֿפ סנירג ,ןעוװיוא ןוֿפ טשרָאקָא ,סנעבוק :דנַאל:חרזמ ןוֿפ םילכַאמ
 ---- רעטוּפ ןוא גינָאה ,ךלימ ,ןעטֿכירעג-שיײלפ ענערײשרַאּפ ,ןעטרָאנ
 ןעלּפָאנ ,לעּפעל ,סרעסעמ ןהָא ןעמ טָאה ןעסעגעג ,ףלמה-ריּכ גנידצלַא
 ,טרערעג גינַײװ ןעּבָאה ןוא גירעגנוח ןעװעג ןענײז ײז ,רעלעט ןוא
 זיא סָאװ ,טקעלַאיד ןעשיריס ן'פיוא טריפעג יז טָאה סעומש רעד

 ,טלעװ לײט ם ע ד ןיא רעקלעּפ עלַא טנָאקַאּב ןעוועג
 ןוא שיט ןופ ןענַאמשעגפױא עלַא ןעניז ןעסע ץכָאג --

 ;ןעפורעגּפָא ךיז טָאה רצַאשלנ
 ןעוָאפ ךיא לעװ ןעגרָאמרעּביא רערָא ןעגרָאמ ,ךיש רעטוג ---

 רָאנ ,רינרוש םוצ תונֿפה יד ןהעז ליװ רעטכָאט ןיײמ ,טָאטש ןיא
 עלײמרער ,רָאּפּפָא ןײמ ןיִּב ףייַא טימ ןהעז ךָאנ ךז לעװ ךיא
 | .ןערײּב ְךייַא וצ דירפ ןטכַאנ עטוג ַא

 ,רעניד ַא ףיוא טנעלעגנָא ,טלעצעג ןוֿפ םױרַא זיא רע ןוא
 .רעד טכענמ יד ןוֿפ רענײא טָאה ,ןעֿפײצ ַא םמירעדליא ףיוא

 ןיא םױרַא יא ןוא ןָאמעגנָא ײז טָאה רע ,ףיש ענייז ןרוח-ןּב טגנַאל
 | ,ןעסיורד

 זיא ,ערעוֶא רעד ןוֿפ גערּב ץפייא ,ןעטלעצעג יר ןופ טײװ טינ
 ענײז טרנעװעג רע טָאה ןיהַא ןוא ,םעמלַאּפ עּפורג א ןענַאטשעג
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 ןיא ריל-סעּביל ןייז טימ ןעסָאנוצ ךיז טָאה לָאניטֿכַאנ ַא  ,םירפ
 ןחעיוא סרוח-ןּב וצ ףיז טָאה גנולצולּפ ,שפול:טנעװָא רעלימש רעד
 . ,גנַאזעג ַא ןענַארטרעד

 טכַארט ַא רע טָאה --- ףָאלס ַא ןופ יצ יורפ ַא ןופ לוק ַא --
 ,ןָאטעג

 .ענ ןענייז םיטש רעשירֿפ רעגנוי ַא ןופ רענעט עשירָאלעמ יד
 טרעהרעד ךיז טָאה'ס ,רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ ץלַא ןעמיק
 יש א ןעויװַאּכ ףיז טָאה'ס ןוא ,סרעדור ןוֿפ קסעילּפ רעליטש ַא
 םּכעװשעג טָאה םימש ריא ,ןירענניז יד ןעסעועג זיא ןירעד ןלעפ
 .מײלֿפ ַא ןופ ןעגנַאלק יר יװ לעניּפש.רעסַאװ ןעליטש םעד רעּביא
 ם'נוֿפ רעטרעװ יד ןערײשרעטנוא ןיוש טנָאקעג ןעט טָאה רלַאּב
 ןוא טּפַאשנערײל עסיורג ַא ,ןושל ןעשיֿבירג ןעטסנײר םניא .,דיל
 ןעגנלקעג טָאה רנַאליםולינ ןעסײה םוצ טּפַאשקנײּב עֿפיט ַא
 ,ריל / ם'ניא

 .ָאש רעלעקנוט ַא יװ ךיז טָאה ןירעגניז רעד טימ לעֿפיש סָאד
 רוח.ןּב ןוא ,עּפרגןעמלַאּפ רעד ײּברַאפ טשטילנענֿכרוד ןעט
 , רעטכָאט ס'רצַאשלּב טנָאקרעד טָאה

 טָאה --- ןײלַא זיא יז ןײש יװ ןוא דיל סָאד זיא .ןייש יו ---
 .ענֿפױא ןיא ןורּכיז ןייז ןיא ,טמעטעעגֿפױא ףיט ריא רעגנוי רעד
 רעטנוא טרעײלשרַאֿפ ּבלַאה ,ןעניוא עסיורג יד ;רליּב ריא ןענַאטש
 עלופ יר ,ןעקַאּב עלַאװָא ,עגיזָאר יד ,ןעטערּב עטוָאלעגּפָארַא יד
 ןוֿפ עיצַארג רעצנַאג רעד ןוא ףעלעּבירג-ןח יד טימ ןעּפיל עטיור
 ,רוניפ רעקנַאלש רעֿפױה ריא,

 ,םרוחעגרעּביא רע טָאה --וזיא יז ןייש  יװ ---
 ,רעגישסַאה ןעּפַאלק וצ ןעּכױהעגנָא טָאה ץרַאה ןייז ןוא
 גױא ןעניטסיײג ןז רַאֿפ יא עגר רענעגײא רעד ןיא רעבָא

 יװַא טקנוּפ ןוא םרעגנוי א --- םינּפ רעדנַא ַא ןעמואוושענסױרַא
 ןעכילטֿפַאשנערײל ַאזַא טימ טינ ,רעשירניק ןוא רעטרַאצ -- ןיש
 ,ןירעטּפיגע יד יװ קוררסיוא

 ,לעֿפײמש ַא טימ טלעמיװמעגסיוױַא רע טָאה -- !רתסא --
 ןײג טוָאלעג סַאזננַאל ףיז טָאה ןוא םייררעגסיוא ךיז טָאה רע

 ,טלעצעג  םוצי
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 ,תורצ טימ ןעװעג טֿפַאזעגנָא ױזַא רעהַא ?יּב ןיא ןעּבעל ןייז
 ןיז ןיא טא ןײק זיא עּביל רַאֿפ זַא - ,ןעליפעג-המקנ ןיא  םירוסי

 מײצ יד ןעמוקעג טציא רעּבא סָאד ןיא ,ןעּבילּבעג טינ ץרַאה

 | | ?ּוצרע ד

 ?טשרעהַאּב םיא טָאה ןעטלַאטשעג ערייּב יר ןופ עבלעװ רעּבָא
 .ףיוא ןירעטּפיגע יד ןוא -- טגנַאלרעד רעכעּב ַא םיא טָאה רּתסא
 | | ?עריײב יז ןוֿפ עֿכלעװ ?עשז רעװ ַאמ

 ,לייט רעטירד ףוס
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 ,ליימ רעמרעפ





 ,סנייא לעטיפאק

 .הָארתה יד

 ץַאלַאּפ-לעזניא םער ןופ לָאז ןיא עיגרָא רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא
 הרבה יד םרעגלַאװעג ןענַאװיד יד ףיוא ךיז ןעּכָאה עיכָאיטנַא ןיא
 פויצנעסקַאמ ,ףָאלש ןעפיט ַא ןיא ןעקנזרַאֿפ ,רעיצירטַאּפ = עגנוי
 .םיא ןײגסױרַא -- קלָאפ סָאד ןוא ןעמוקנָא טנעמעג טָאה ןײלַא
 ןרערינּפָארַא טגעמעג טָאה םויפלוס גרַאּב ןופ ןײז םינֿפ לּבקמ
 :רעּבײא םעד ןעסירגַאּב וצ ידּכ ,ץיפ-ןעֿפָאװ ןעלוֿפ ןיא ןָאינעל רעד
 :ָאז סָאװ ,ןעֿפַאמ טנָאמענ ןעמ טָאה ןערַארַאּפ עטסנעש יד ןרַאה
 .טֿפַארּפ רעד סָאװ ,גנידצלַא ןעלקנוטרַאפ ץנַאלג רעײז טימ ןעל
 ןעטלָאװ יז -- ,ןהעועג טַאהעג זיא-סעףעװ טָאה חרומ רעגידנעּביל
 - .יר ןיא ףָאלש ןעטרעּפמולעגמוא רעײז ןיא ןעגיל ןעּבילּבעג ץרַא
 רערָא תורּכיש ןופ ןעלַאפוצ ןענײז ײז עבלע ןיא ,סעזָאּפ עגיּבלעז
 מָאה'ס ,ןעֿפַאלקש עגיטלינֿפײלג יר ףרוד ןערָאװעג טנײלעגקעװַא
 .ַאּב ןענָאק טנײה ךיז ןעלָאז ײז זַא ,ןיז טלָאמענ טנָאקענ טינרָאג
 ,לוסנָאק םעד רובּכל םינפ.תלּבק ןעֿכילרעײֿפ ם'ניא ןענילײט

 .ענכרוד ןעּבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ עלַא טינ ןעּבָאה ןעגעווטסערנופ
 ,עגַאל רעגיר'השוּב ַאזַא ןיא ןענוֿפעג ךיז ,עילַאנַאֿפקַאּב יד טכַאמ
 ,סנעפ:ךַאר יד ןיא טקוקעגנײרַא טָאה ןענינַאּב ןופ ןײש רעד ןעװ
 טָאה ןוא ןעּבױהענפױא ףיז עלַאסעמ טָאה ,לָאז םעד ןופ רעמ
 בוט=םוי רעד זַא ,ןעכייצ ַא -- ּפָאק ןוֿפ ץנַארק םָעד ןעמונעגּפָארַא
 ,לעטנַאמ ןייז ןיא טליהעגנייֵא ףיז רע טָאה ךָאנרעד ,טגידנעעג זיא
 - ,סובקַאּב ןופ תונּברק יר ףיוא קילּב ןעטצעל ַא ןָאטעג ףרָאװ א;
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 ךיו וצ ןײג טוָאלעג ךיז טָאה ןוא ,םיא רַאֿפ ןענעלעג ןענײז סָאװ

 יעס רעניטֿכַאנײב ַא ןוֿפ םױרַא טינ טלָאװ ןײלַא ןָארעציצ ,גנוניואוו

 ,טַאװעג טָאה עלַאסעמ יװ ,םינּפ ןרעטסנרע ַא טימ גנוציז:ןערָאטַאנ
 ,לשימרעק ם'נופ גידנעײגסױרַא

 ןערעיריק ײװצ ןײרַא רעמיצ ןײז ןיא ןענייז םורַא העש ײרד ןיא

 טנַאה רענעגײא ןײז ןופ ןעמוקַאּב טָאה ײז ןיֿפ רערערעי ןוא

 ---טלאהניא ןעגיצלעזמער ןוא ןייא טימ טעקַאּפ ןעטעמתהרַאֿפ:טוג ַא

 יָארֿפ ןעװעג ץלַא ךָאנ זיא םָאװ ,םוטַארג םירעלַאװ וצ ווירּכ ַא

 טֿפרַאדעג טָאה ןערעירוק יד ןופ רענײא ,הירסיק ןיא רָאטַאריק

 ןעליײַא ןוא ;םי ן'טימ --- רערעדנַא רעד ,השּבי רעד טימ ןערָאֿפ
 עלַא עגיזָאד יד ןופ ,תוחוּכ עלַא טימ ןעסיײהעג יז ןעמ טָאה

 .עמ רַאפ ןעװעג זיא'ס גיטכיװ יװ ,ןײטשרַאֿפ וצ גנירג ןיא תונֿפה
 ןעּבעגעגרעּביא רערעביז ןוא רעֿכיג סָאװ לָאז ווירּב ןייז ןַא ,ןעלַאס

 ךענַאטשעג זיא ווירּב ןיא ,טנעה סרָאטַארוקָארּפ םעד ןיא ןערעוװ

 ;ןושלה:הזּב
 ,ילוי אוו ,עיכָאיטנַא,

 ,ן'םוטַארג וצ ןעלַאסעמ ןיפ,
 !סַארימ ןײמ א,
 ענַײמ גנודנעו עגיזָאד יד טוגמוא רַאפ טינ םענ ,ךיד טעּכ ךיא,

 יקנַאד ןוא טּפַאשּביל ןײמ ןוֿפ ןעֿפײצ ַא רָאנ ןײרעד העז ,ריד וצ

 ןוֿפ םעגײא רַאפ ךיד טלַאה ךיא זַא ,גנורעכיזרַאֿפ יד ןוא טײקרַאּב

 עיצרָאּפָארּפ ןיא ןעניז ןרעיוא עניײד זַא ןוא ,ס'לזמ.רּב עטסערג יר

 ,רעּפרעק ןייר טימ
 !סַארימ ןיײמ ַא,

 ,ךָאנ זיא םָאװ ,סײנ ךילרעדנואוו ַא ןעדלעמ וצ ריד ּכָאה ףיא, |

 ףיד טעוו'ס רעּבָא ,חורעשה ףיוא טינ רעמ טיוּבעג לײװרעד ,תמא

 ,ןעריסערעטניארַאפ קרַאטש קֿפס:םוש-יּתלּב
 טסקנײרעג וד ,ןורּכיז ןײד ןעשירּפוצֿפױא רעהירֿפַא רימ ביולרע

 סָאװ ,ריח-ןּב טשריֿפ ןעשידיא םינוֿפ עילימַאפ יד ָאמּתסמ ךָאנ

 - ןעטלַא ןפ ,םילשורי ןיא טניואוועג קירוצ ןערָאי ךס ַא טימ טָאה

 -יּב ַא ןורּכיז ןײד טקניה רעמָאט ןוא ,רועיש ַא ןהָא ךײר ןיא םוחי

 ןיר ףױא ךיז טגיפעג סָאװ ,םַארש רעד ריד טעװ ,רעטנוא לעס
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 ןענַאמרעד ףיז ריד ןעפלעה ,טינ תועט ןיײק ּבָאה ףיא בוא ,ּפָאק
 ,ןעמָאנ ןעגיזָאר םעד

 יד יר ןעלָאז יאוולה) ןעּבעל ןייד ףיוא לַאּפנָא ןרַאֿפ ףָארטש םלַא,
 לָאמנײק ףז לָאו לַאנָא רעניזָאד רעד זַא ,ןײטשײּב זנוא רעטענ
 עילימַאֿפ יד ןעמ טָאה ,(ןלַאּפוצ ןעטושּפ ַא רַאּפ ןעזײװסױרַא טינ
 ןעגעמרַאֿפ םעד ןוא ,רשוי יּפ:לע ריא םימ ןָאטעג ןוא טּפַאֿכעג
 ןץטימ ןהעשעג ןיא סָאד יװ תויה ןוא ,טריקסיפנָאק ןעמ טָאה ןעריא
 וימכערעג ױזַא טקנוּפ ןעװעג ןיא רעכלעװ;,רָאזעצ רעזנוא ןופ םָּכסֹח
 ענײז ףיוא ןעקלעװרַאּפ טינ לָאמנײק ןעלָאז ןעמולּב יד --- גולק יװ
 ןעּבָאה רימ סָאװ ,םעד ןיא הּפרח םוש ןייק ָאטינ ךָאד זיא---!ןערַאטלַא
 לָאטנײק לעװ ךףיא ןוא ,השעמ רענעי ןופ לעדנייּב ַא טקעלענּפָא
 יד -- טסלָאז ור ןעדײס ,רַאפרעד ךיד ןעקנַאד וצ ןערעהפיוא טינ
 םעד ןעּבעגסױרַא רימ ןעגָאזּפָא ףיז ---!ןייז טינ לָאז העש עזײב
 !תיערח:לכל רימ טמיק סָאװ ,קלח

 ,ןעסָאלשַאב טלָאמעד ערב רימ ןעּבָאה ,מסקנײרעג וד בוא;
 עלַא רימ ןעוומ ,ליצ רעזנוא וצ ןעמוק וצ רעסעּב סָאװ ידּכ זַא
 ,ליומ'ס לָאמעלַא ףיוא ןעכַאמרַאּפ רוח עילימַאּפ רעד ןופ רעדילגמימ
 ןיוש ןעלָאז ײז זַא ,ױזַא ןָאטעג ײז טימ ןעמ טָאה רעּבירעד ןוא
 .עג ײז ןעּבָאה ןעּברַאטש םגה ,ןהעז טינ טלעװ יד רעמ לָאטנײק
 םינ םתסהמ ףָאנ טסָאה וד .טױט םענעניא ן'מימ טֿפרַאד
 ןוא עמַאמ סרעלַאּפנָא םעד וצ ןָאטעג טסָאה וד סָאװ ,ןעמעגרַאּפ
 תָאה ,טיקכילדניירפ ןייד ףיוא ףיז גידנעזָאלרַאּפ .ןוא ,רעטסעווש
 ּבױא ,ןעּבָאה טינ לעּביארַאֿפ ןײק רימ ףױא טסעװ וד זַא ,ףיא
 ?טיוט ןיוש ןענײז יז רעדָא ךָאנ ײז ןעּבעל יצ ,ןענערפ ךיד לעװ יא

 תושר רימ ףיא םענ ,אפונ רעכערּברַאּפ םעד ףייש יא םָאװ,
 :על ןיײז ףיוא ןערָאװעג טקישרַאּפ זיא רע זַא ,ןענָאמרעד וצ ריד
 ריד ּבָאה ףיא םָאװ ,השעמ יד ,סערעלַאג יד ףױא גנַאל ןעּב
 .ּיולגמוא רעמ ךָאנ ןעמיקרָאֿפ ריד טעװ ,ןעליײצרעד וצ העדּב
 טעד טנעײלעג ןײלַא ּבָאה ףיא זַא ,ןַײז ףיסומ לעװ ףיא ןעװ ,ךיל
 ,םעד ןעגעװ לעּפַאּב ןעכילטֿפירש

 ןּפָאק טימ רעה ,רעיגירּפ רעגיצרַאהּביל ןַײמ ,דניצַא ןוא,
 ףיוא ןעטלָאהסױא ןָאק רעטּפשמרַאפ ַא ןַא ,טֿכַא ןיא גידנעמעג,
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 *ז טסײה ץלַא ןעװעג ףיא ןיִּב ,רָאי ַא םנעטסכעה ערעלַאג רעד
 תיחּפה-לֿכל ןייש זיא ןעּכעל ןײר ףיוא רעלַאֿפנָא רעד זַא ,רעֿפ -

 הנותח ,טגָאועג רעסעּב ,רערָא ןעּברָאטשעג קירוצ רָאי ףניפ טימ

 ױזַא ןוא ןעדינַאעקָא טנעווט ירד יד ןופ רענײא טימ טַאהעג

 געלפ זײװדניק -- גנוי רענײש ַא רהעז ןעװעג תמאּב ןיא רע יו
 עקַאט רשויייּפ-לע רע טָאה --- !רעמינַאג ןײמ ןעפור םיא ףיא
 יד ןיא רעטֿפָאט-םי רעטסנעש רעד וצ ןעלַאּפנײרַא טנעמעג

 עצנַאג יד ףיא ּבָאה ,םיוט ןייז ןיא םגיײצרעּביא טסעֿפ !סמירא

 ?רַאפ ם'נופ ןוּבשח ץֿפױא ןײגליײאװ טשזָאלעג גיהור רימ רָאי ףניפ

 וצ םיא טַאהעג סע ךיא ּבָאה רַארנ ןעסיוװעג ַא ןיא טָאװ ,ןעגעמ

 יד ןרענימרַאּפ וצ הלילחו:סזו טינ ךיא ןײמ טימרעד !ןעקנַאדרַאפ

 רעטסניטרַאּפטכער וד ,ריד גידלוש ןיִּב ףיא סָאװ ,טײקרַאּבקנַאר
 !ןעשנעמ עלַא ןופ רעטסנידנעליפמרַאצ ןוא

 ,רקיש םיצ וצ ףיא םוק םציא ןוא,
 סָאװ:רָאנ הרבח ַא רובּכל הרועס ַא ףיוא ,טכַאנ עטצעל יד,

 .רער ןעװעג ןיּב ףיא רעֿכלעװ ףיוא ,רעמיור עגנוי ענעמוקעגנָא

 ,טסואװַאּב זיא ריד יװ ,עטֿכישענ ענרָאמ ַא טרעהרעד ךיא ּכָאה ,שאר

 ןיא ןײנוצסױרַא ,םויצנעסקַאמ לוסנָאק רעד ןָא רעהַא טנַײה טמוק

 ,םייל-עגנוי ענידנעֿכז-רובּכ יד ןעשיװצ ,םיּתרּפ יד ןענעק המחלמ

 םענעּברָאטשרַאֿפ םעד ןיפ ןיז ַא ףיז טניֿפעג ,םיא ןעטײלנַאּב סָאװ

 וצ טײהנעגעלעג יד טַאהעג ּבָאה ףיא ,סירַא םוטניווק ריװמיאוד

 תעשּב ,ןַאמ ןעגנוי ןעגיזָאד םעד ןוֿפ עטֿפישעג יד טַארוקַא ןײגרעד

 סָאװ --- ןעטַאריּפ יד ןעגָאיכָאנ טזָאלעג טַאהעג ךיז שָאה םירַא

 טָאה---ריוומואוד םוצ ןערָאװעג הלעתנ רע זיא יז ןעגיליטרַאפ ץ'רַאּפ

 טרעקעגמיא רעּבָא ףיז טָאה רע זַא ;עיליטַאפ ןיק טַאהעג טינ רע

 טימ טכַארּבעג רע טָאה ,עיצירעּפסקע רעגידנוחצינ ןַײז ןופ םייהַא

 ןוֿפ שרי רעד ןיא ןװ רעד זַא ,םױא ףיז שזָאל ,שרוי ַא ךיז

 טסָאה וד ןעכלעװ ,רוח-ןּב רעגיּבלעורער זיא םוירַא םושניווק

 טָאה סָאװ ,ריח-ןב רעגיּבלעז רעד ,סערעלַאג ירד ףיוא טקישרַאֿפ

 רע ,רערור ןַײז יב ןעּברַאטש טלָאזעג ןערָאי ףניפ רַאֿפ ןיוש

 רָאנ רשֿפא ןוא ,ןַאמ רעבושח רעֿפײר ַא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה

 .ַאּב וצ סָאװ-ּפַאנק ףיז טסָאה וד אליט ,,,רעגריּב רעשימיור סלָא



 ןײמ ַא ,ףיא רעּבָא ןטסעפ גונעג ןיא ענַאל ןײר = ,ןעגיהוומוא
 ריד ףיא ףרַאד ,הנּכס רעסָאװ !הנּכס סיורג ןיא ןיּב היא !סַאדימ

 . ןור יװ טויג יזַא ךָאנ םע םיײװ רעװ ,ןעלײצרעד ןײג טינ
 ",,,!סָאװ ףיא םייו ,טע, :ןענָאז םעלַא םעד ףיוא רשפא וטסע,

 ,רײר ןערעמ ףָאנ ךיא זומ
 :עג ןעניזָאד ם'נפ עטַאש דעװיטּפָאדַא רעד ,סוירַא תעשּב,

 ןוֿפ םמירָא יד ןופ ןעסירעגסױרַא רעדיװ ךיז טָאה סָאװ ,טסנעּפש
 ףיש ןײז ויא ,רעּבױריסי יד טימ טפמעקעג טָאה ,ןערינַאעקָא יד
 :ַארעג ךיז ןעּכָאה שזַאּפיקע ןעצנַאג םינופ ןוא דנורג םוצ ּפָארַא
 רעגָאד רעד טָא ןוא ןײלַא םירַא -- ײװצ יװ רעמ טינ טעװעט
 0 | ,רעגײז שרוי

 ,טערּב רער ןופ ןעמינעגּפָארַא ײז ןעּבָאה סָאװ ,טײלסּפיש יד,
 ,ןערניא-םי יד רעּביא ןענָארטעג ךיז ןעּבָאה ײז רעֿכלעװ ףיוא
 רעגניי א ןעזעװעג זיא רבח םנוּבירט ןעכילקילג םעד זַא ,ןעגָאז
 רע טָאה ,ףיש ן'פיוא ןעניױצעגפױרַא םיא טָאה'מ תעשּב ןוא ןַאמ

 ,ףַאלקש-רעדור א ןוֿפ רעריילק יד ףיז ףיוא ןענָארטעג
 יד רעּבָא ירֹּכ ,קֿפפ םוש ןײק ָאטינ םעטּכ זיא םעד ןיא

 וצ ריד היא םיִק "!סָאװ ךיא םַײװ ,טע, ;ןעגָאז טינ רעריװ טסלָאז
 ןיִּב ךיא --- לַאֿפוצ ןעגידלומ ַא ךרוד זַא ,סַאדימ ןײמ ָא ,ןעדלעמ
 ןעמֿפענ יא ּבָאה -- ןענוטרָאֿפ ןּברק ַא םיא רַאפ גידלוש תמאּב
 ךיא םנה ןוא ,םינּפ:לא.םינּפ ןוז ןעלופסינמייהעג סעסוירַא ןהעזעג
 ,רע'מרֿפּב ףיא רעלקרע ךָאד ,טנָאקרעד טינ הליחתכל םיא ּכָאה
 ןיא סָאװ ,רוחןּב רענעגײא רעד ,רוחףןּב עקַאט ןיא סָאד זַא
 סָאװ ,רוח-ןּכ רענעגײא רעד ;רבח-ליּפש ןיימ ןעװענ גנַאלנערָאי
 -- רעטסגידלפש רעד וליֿפַא ןיײז געמ ,ןַאמ ַא רָאנ ןיא רע = ּביוא
 :רעטָאֿפ ןיז רַאֿפ המקנ גהמקנ ןוֿפ רָאנ ןעטֿכַארט טציא רע זומ
 ףיז רַאפ המקנ ,רעטסעװש ןוא ןעמַאמ ןייז רַאֿפ המקנ ,דנַאל
 - ,ןענעמרַאּפ םענערָאלרַאפ ןיז רַאֿפ המקנ --- םליּכ-לעו --- ןוא ןײלַא

 / .ַארג ןײמ ;,רנײרֿפ ןוא הבוש-לעּב רעלעדײא ןַײמ  ,דניצַא ןיא,
 ט'נופ ןעמָאנ םעד טימ ןעֿפור וצ ףיוא ןיוש ךיד רעה ךיא --- !סוט
 .רעטסעס ענײד רלַאּביװ ,דניצַא --- ניניק ןישיגירפ ןעשירַאנ
 .כױה ַאזַא רַאֿפ טלָאװ ײז ןערילרַאֿפ ןוא הנּכס ןיא ןענייז םעיצ
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 .כָאנ ,ּפַאלק רעטסרעווש רעד ןייז ,טסיּב וד יװ ,טײל ןעמלעטשעג

 ךיא ןיִּב ,ץלַא סָאד טנעילעגרעּביא ןענָאה טסעװ וד יװ םעד

 םינּפ ןײד ןופ ןערניוװשרַאפ טעװ לעֿפײמש:לוטיּב ןייר זַא ,רעשמ
 ןענעק ןָאט וצ סָאװ ,תולוּבחת ןעֿכוז וצ ןעּבײהנָא טסעװ וד ןוא

 ,הנּכס רעדנעגנירד ַאזַא
 טציא לָאז סָאװ ,ףיד ןענערפ וצ גיסַאּפמוא ןעװעג טלָאװ'ס,

 רעסעּב ,ץוש ןַײר רעטנוא רינצַא ףיז לעטש ךיא ,הּברדַא = ,ןייז

 סָאװ ,סעסילוא ןײמ רַאֿפ דניצַא ףיד רעלקרע ךיא --- טגָאזעג
 ,הצע רעטוג ַא רימ ןעּבעג וצ בוח רעד טגיל ריד ףיוא

 םער טסמיקַאּב וד יװ ,ףיד ןעלעטשיצרָאּפ הָאנה ּבָאה ףיא,
 ןײר ןוא --- לָאמנײא טסנעײל וד יװ ,ףיד העֹז ךיא ,ווירּב ןעניזָאד

 רעּבָא ,ףרוד לָאמ ַא ךָאנ םיא וטסֿפױל ןַאד ;טסנרע טרעװ םינּפ

 .ַאֹּב רעד ,רעּבירַא זיא ךיז ןעלקנייװק ןײד ןלעֿפײמש ַא טימ ןיוש

 רעּבָא ,טינ ףיא םיײװ םולשַאּכ ַא רַאֿפ סָאװ --- גימרַאּפ זיא םולש

 :נעסָאלשטנָא יד ןוא רוקרעמ ןופ המכח יד טקעטש םיא ןיא זַא
 ,רעֿפיז ףיא ןיּב םער ןיא --- רַאזעצ ןופ טײק

 ןיפ ןעלעוו םורַא העש ַא ןיא ,ןעגנַאנעגפױא  ןיוש זיא ןוז יד,

 רעטעמתחרַאֿפ ַא טימ רערערעי ,םיחולש יײװצ ןײגסױרַא זיוה ןַײמ

 ,השּבי רעד טימ טרָאֿפ חילש ןיײא ,ווירּב ןעגיזָאד ם'ניֿפ - עיּפָאק
 :ינ סָאװ רימ רַאֿפ ןיא גיטֿכיװ ױזַא .םי ן'טימ --- רערעדנַא רעד

 סנערײּב רעזנוא זַא ,ןַײז וצ עידומ ריד .רעיונעג סָאװ ןוא רעכ

 ןוֿפ לײט ןעגיזָאד םעד ןיא ןעדָאװעג הלנתנ רעריװ ןיא דניפ

 | | ,מלעװ רעשימיור רעד

 .עיבָאיטנַא .ןיא ,ָאד ןעטרַאװ ףיא לעװ הבושּת: ןײד ףיוא,

 רַאה ןײז ואװ ,ןעמרָאר ןעניפעג ףיז ךילטנייװעג םעװ רוח-ןּב,
 ,ןעלײַא טינ רעּבָא ךיז לָאז סויצנעסקַאמ יװ ,לוסנָאק רעד ,ןיא

 טימ ןערעװ גיטרַאפ טינ טרָאפ שריח ַא ןיא יװ רעהירפ רע םעוו
 .ּפיונוצ זיא'ס טעּברַא ןימ א רַאפ סָאװ ,ךָאד טסײװ וד ,תונֿכה יד

 םָאװ ,ןעגיטינ םָעלַא טימ םע ןעטֿפירסױא ןוא לײח ַא ןעלמַאז
 ,טעטש ןהֶא דנַאל טפיװ ַא ןיא המחלמ ַא וצ ףיז טרערָאפ

 ;ולַאװ םענּפַאד ןיא ןעדיא םעד ןהעזעג ןעטכענ ּכָאה ךיא,
 אמתסמ ךיז רע טניֿפעג ,ןעטרָאר ָאטינ טציא רע זיא רעמָאט ןוא
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 ןעּבָאה וצ גנירג ןייז טעװ רימ ןַא ױזַא ,טנעהָאג רעד ןיא ץעגרע
 טרָאֿפ ואװ ,ןענערפ ןעועג ףיט םסלָאז ור ןעװ ,גיוא ץּפױא םיא
 ןָאק'מ זַא ,רעֿכז ףיוא טרעּפמנעעג ריד ףיא טלָאװ ,טציא רע זיא
 ךיש ןוֿפ טלעצעג ןיא ,רלַאװ:ןעמלַאּפ ןעטלַא ןיא = ןעניֿפעג = םיא
 ףס ןײק טינ תועמשמ ןיוש יז טעװ סָאװ ,דנוּב םעד ,םירעדליא
 םינ ךיז טסלָאז ,טנַאה רעקרַאטש רעזנוא ןיֿפ ןעײרדסױרַא ןענָאק
 המחלמ רעד וצ הנֿכה עטשרע םעסויצנעסקַאמ בוא = ,ןעשזדיה
 יַשַּפָא ןוא ףיש ַא"ףיוא רעּבַארַא םעד ןעצעוצקעװַא -- ןַײז טעוװ
 .,םיור ןייק םיא ןעק

 רעד ואװ ,םיקמ םער ןעגעװ ךירַאמ ױזַא רַאפרער ןיּב ףיא,
 + ,סוטַארג רעגיטנעטֿפױלרעד ,ריד רַאֿפ לײװ ,ףיוא יז טלַאה ריא
 ןעלטימ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעסילשַאּב םייּב גיטכיוו רהעז ןַײז סע ףרַאד
 .רער לֿכש םענענײא ן'טימ ןיִּב ךיא ,ןעמעננָא םיא ןענעק ףרַאר'מ
 :ָאװעג רעסערג הטֿפח ןַײמ זיא םערכרוד זַא ,טלַאה ןוא) ןעגנַאג
 ןיא ןעּבָאה ןעמ זומ ןינע ןעדעי יב ,ןַאלּפ ןערעי יב םאר ,(ןעד
 וזַא יװ ןוא וא װ ,ן ע וו --- ןערָאטקַאפ ירד ןעניז

 רָאג ךַאמ ןַאד ,טרָא רעד זיא עיֿפָאיטנַא זַא ,פסלַאה וד בוא,
 :עגרעּביא ןײר ,רימ רעּביא ןינע םערד  ּביג ןיא טינ תויהיש ןײק
 | ,רימלת ןעטסניאיײפ ןוא דנירפ ןעמסנעגעק

 ,?עלַאסעט
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 ,ייווצ לעטיּפאק

 ,רינרוס םוצ תונכה יד

 ךופ םיֹרַא ןענַײז םיחולש יד סָאװ ,העש רענענײא רעד ןיא
 ךיא ןײרַא רוח.ןּכ ןיא ,ווירּב עטעמתחרַאּפ יד טימ זיוה סעלַאסעמ
 רע רעּבָא ,הירפ רהעו ןעװעג ךָאנ זיא'ס ,טלעצעג סמירעדליא
 =עגעֿנּפָא ןוא ערעזָא רער ןיא ןערָאּבעגסױא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה
 ,לעּכרַא ןהָא .עקיניט ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעװעג זיא רע ,ןעסיײּבנָא ןעס
 ,הינק יד וצ ויּב םַאק טֿפײרגעג םיא טָאה סָאװ

 ,ןַאװיר ןופ טסירנַאּב םיא טָאה ףייש רעד
 -ַֿארטַאּב ,טגָאועג רע טָאה --- !ןז סעסוירַא ,ריד וצ רירפ ---

 לָאטנײק ךָאנ זיא םיא ,ןעריא ןעגנוי םעד תולעּפתה טימ גידנעט
 -נעהילּב ןוֿפ רליּב רעשינָאטרַאה ןײק ןהעז וצ ןעמוקענסיוא טינ
 יד -- טײקֿפילגעמ רעטסואװַאב-טסּבלעז ,רעלופטֿפַארק ,רעגיר
 ?ור ןוא ,ינ ,ףױא ףיא ןעכײלגסָאד ,טײרג ןעניײז דרעֿפ

 ףיא ,ףייש רעטינ ,טּפַאשדנײרפ ןײד רַאפ ריד קנַאד ףיא ---
 ,טײרג ןיִּב

 ;םנעה יד טימ ןָאטענ שטַאּפ ַא טָאה םירעדליא
 ,ררעפ יד ןעריֿפנײרַא ןעסייה לעװ ףיא ---
 ,טנערפעג רוח-ןּב טָאה -- ?טנַאּפשעג ןיוש ןענַײז יז --
 ,ןייג ---

 .כרוד זיא'ס ,ןעגרָאזַאּב ןיוש ןײלַא סע לעװ ףיא ,זָאל וט ---
 ןעלָאז ,ףיא ןיא רעּבַארַא ענייד טסיײה סָאד ,רימ ןַא ,גימיינ םיוא
 ערעײז ןעסיװ ןומ ףיא  ,ןרעדנַא ן'טימ רענײא ןערעװ טנָאקַאּב
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 עןנעק ףרַאר ךיא ,רעדנוזַאּב ןעדעי ןעֿפור ןענָאק וצ ידּכ ,ןעמענ
 :ָאט ,ןעשנעמ יד יװ ױזַא ךָאד ןענַיז ײז ןעד ,רעטקַארַאכ רעי
 ןענײז רעמָאט ,גניירטש ןײז ןעמ ןומ ,ניציה וצ ײז ןענייז רעמ

 ,רעטנימפױוא ןוא ןעלטרעצ ײז ןעמ זומ ,ןעטלַאהעגקירוצ יז
 ,סנעמיר יד ןעגנײרּב רעניד יד םייה

 ,טנערפעג ףײש רעד טָאה -- ?ףיוא ןעגָאװ םעד ןוא ---
 ,טסָאה וד ּכױא ,טינ םניה ךיא ףראד ןעגָאװ םעד ,ןַײנ -- |
 ןעטײר .ףיז טזָאל סָאװ ,דרעּפ ןעטפניפ ַא ןעגניײרּב רעסעּב םיײה
 ,ריֵּפ ענעי עניײר יװ ןעֿפױל טוג ױזַא טקנופ ןָאק ןוא לעטָאז ַא ןהָא

 ַא ףֹּכִּת טָאה רע ;גירעגיינ טסֿפעה :ןערָאװעג זיא םירערליא
 : :ןעליױּפַאּב טָאה ןוא רעניד ַא ןָאטעג ףור

 ןערעװ טֿפַארּכעג .לָאז ררעפ ריפ יד - רַאֿפ ןַאּפשעג סָאד --
 ,ץסויריס רַאֿפ םיוצ רעד ןוא

 ,ןַאװיד ןיפ ןעּבײהעגֿפױא ףיז רע טָאה רעטרעװ יד םימ
 ,טלָאה ףױא ךימ טָאה רע ןוא גנילּביל ןיימ זיא םויריפ ---

 +עג ןיא --- םיריבח רימ ןענײז רָאי גיצנַאװצ םײצ ,םוירַא ןיֿפ ןיז
 :ניא ןעועג רימ ןענײז רימּת ,רּברמ רעד ןיא ,טכַאלש ןיא ,טלעצ
 .ןעזײװ םיא ריד לעװ ףיא םוק ,םענײא

 513 טשזָאלעגברור טָאה ןוא .גנַאהרָאֿפ םעד טצראשענּפָא טָאה רע
 ררעֿפ עלַא ,טלעצעג ןופ גנלײטּפָא רעטײװצ רעד ןיא ן'ריח
 ,ּפָאק םענײלק ַא טימ ,ײז ןוֿפ רענײא ,ףיש םוצ ןעגנַאגעגוצ ןענײז
 א יװ ױזַא ,זלַאה םענעניוּבעגסױא ַא טימ ,ןעגיוא עגיררעייפ טיט
 ,טסורּב רעטיײרּב רעמנוזעג א םימ ןוא ,ןעגיוּבנעליײפ רענעגיוצעגנָא
 עכַײװ ַא ,עווירנ עטבידעג ַא ןעלַאפעגּפָארַא זיא'ס רעכלעװ רעּביא
 .יצ לישש החמש.אלמ ךיז טאה ,רָאה:ןעיורּפ יװ עטזיורקעג ַא ןוא
 ,תיּבה-לעּב ןייז גירגעהעזרעד ,טעשזריה

 ףײש רעד טָאה -- !ררעֿפ רעװַארּכ ןיימ ריד ןעגרָאמ טוג ---

 ןוא ,לעפ עניורּב-לעקנוט ןייז טפַאשּביל טימ גירנעטעלג ,טגָאזעג
 ןיא סָאר -- :ןעּבענעגוצ רע טָאה ן'רוח = ןּב וצ ףיז גידנעדנעוו
 רער ןיא טרַאװ עמַאמ יד ,ַארימ ,ריפ יד ןופ עטַאט רעד ,םויריס
 לָאז ךיא ןַא ,רעײט וצ רימ זיא יז ,ןעמוקקירוצ רעזנוא ףיוא םיײה
 יאװ ,טנענעג רעגיזָאד רער ןיא רעהַא יז ןעגניײרּב וצ ןעריקיזיר
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 טקרַאטש ךיא ּבָאה בנַא ,ענימ רעריוו טנאה ערעקרַאטש ַא מטשרעה'ס
 סרַאטש ּבָאה ףיא---לעֿפײמש 8 טימ ןעבענעגיצ רע מָאה---ארומ
 ןענָאק ה" לָאז רערעזניא טבש רעד זַא ,סוירַא ןוֿפ ןיז וד ,ארומ
 . ןערערַאפ עלַא :ץלָאטש ןוא ריבּכ רעײז זיא יז ,ריא טימ ןערייש
 .יּפָאק עריא רעטניא ןעֿפרָאװעג ריײרפ טימ ךיז ןעטלָאװ עלַא ,יז
 . רימ ײּב ןעגערפ .רּבדמ רעד ןופ ןיז ,רעטײר טנעזױמ ןהעצ- .סעמ
 ,טנוזעג ןיא יז זַא ,הבושח יד גידנעמוקַאּב ןוא *? ַארימ טכַאמ סָאי;
 *| טָאנ ןיא טשטנעּבעג !טָאנ ויא טּביולעג, + סיוא ײז ןעפוד

 ---?ףיש ,ןרעטש ןיפ יעמענ ךָאד ןענײז סָאד !סויריס ,ַארימ -- 
 ,םיוא טָאה ןיא ררעפ יד וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,טגערֿפעג רוהְּכ טָאה
 ,טנַאה יד ןרעדעיטוצ טקערטשעג

 ןעװ טסָאה -- טרעּפטנעעג םירערליא טָאה --- 1 סָאװ יא ,ונ --
  ?רּברמ רעד ןיא טֿכַאנ ַא טכַארּברַאּפ

 : ,ןיינ שא

 .עטש י" הטילש ַא רַאפ םָאװ ןעסיוו טינ וטסנָאק ,ױזַא ּביוא .---
 אב ריט ןעמענ טַײקרַאּבקנאד רַאֿפ .רעּבַארַא יד ףיוא ןעּבָאה ןעד
 עטסטּבילַאּב ערעזניא ײז ןעּביִג ןוא ףערעײז ןעמענ יר רעּביא יז
 ,סערימ ערעײז טַאהעג ןעּבָאה סערײזרעטלע ענַײמ עלַא ,דרעֿפ
 ףיוא ןענײז ,עריא רעדניק יד ,עגיזָאד יד טָא ןוא ; ףיא יח קנופ
 סָאר ןיא לע גי ר ויא ןעטרָאד רענעי ןָא ,ןרעטש ךָאנ ןעמָאנ א
 סָאװ רעד טָא ןוא רי א ַא טָא ןיא רעד טָא ןס ערַא טב ַא זיא
 .גניא רעד ,ןַא ר ַא ּכ ע ר ל ַא זיא ,םיא ןעּבעל טציא טסײטש ֹוד
 :נרע .רעד טינ סײװ ןעגעווטסעדנופ רעּבָא ,החּפשמ רעד ןיא רעטס
 ריר טעװ'פ זַא ,ןענָארט ףיד רע רעװ טניוװ ןענעק  ןײנ ָא רעטס
 .טעי ןײד ןענלָאֿפ טעװ רע ,ןרעױא יד ןיא ןעשיור וצ ןעּבײהנָא
 טײקסיורג רעד ײּכ רעװש ךיא ,ָא ,םוירַא ןופ ןוז ,לעּפַאּב רעריוו
 רע טעװ ּבײל ַא ןופ קסיפ םעד ןיא וליֿפַא זַא -- ףלמה המלש ;וֿפ
 .וצרעד ןעגעוװרעד ףיז טסעװ וד רָאנ פיוא ,ןענָארט יד

 טלעטָאזעגנָא ןײלַא טָאה ריחןּב ,ןַאּפשעג סָאד טכַארּבעג טָאה'מ
 ןָאמעגנָא יו ןוא טלעצעג ןופ ײז טריפעגסױרַא ןײלַא ,ררעפ יד
 - רלעמײצ סםָאד

 ,טנָאועג רע גָאה -- ץסויריס  רימ טגנײרב --
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 -עגֿפױרַא טינ רעש'הירג טלאו רעּכַארַא רענעריוּבעג ַא וליֿפַא
 .ןעקור םדרעפ:נָאי ץםייא ןעגנורפש

 ! רעהַא לעמײצ סָאד טציא ---
 :עג םירג טימ םע טָאה רע ןוא שגנַאלרעד םיא סע טָאה מ

 ' | ,טכַאמעג טֿכערוצ טפַאשמינ

 ,גיטרַאפ ןיִּב ףיא --- טגָאזעג רע טָאװ --- |  ףיש רעטוג --
 ןיא געװ םער ןעוײװ רימ רעהירֿפוצ ףיוא ןערָאֿפסױרַא רעצימיא זָאד
 ,םױרַא רעסַאװ טימ ןעשנעמ ענייר ןופ עֿפילטע קיש ןוא ןײרַא דלעפ

 ףיז ןעּבָאה ררעפ יד ,הרושּכ !עגנַאנענוצ ןיא רָאפסױרַא רעד
 ףיז טָאה רעּבײרטנָא םעײנ רעײז ןוא ײז ןעשיווצ ,ןעקָארשעג טינ
 עגיהור םרוח-ןּב ,םּככסה רעמוטש ַא טלעטשענגײַא ןיוש גיטנָאק
 טָאה רע ,יורטוצ םדרעֿפ יד ןענואועג תועמשמ טָאה טײקרעֿכױז
 .נָא רָאנ ,ןענָאװטײר ןיא יװ ,רדס םענעגײא םעד ןיא טנַאּפשעג ײז
 ייס ףיוא גידנעטייר ןעסעזועג רע ןיא ,ןעגָאװ ןיא ןיימש וצ םָאטש

 .ײמש םענעדירֿפוצ ַא טימ .,תחנ ןעּבילקעג טָאה םירעדליא ,ץסויד
 רע ,ןײנ; :טלעמרומעג ןוא ררָאּב יד םעלגעג ףיז רע טָאה לעב
 .ֿכָאג יא רע *! טינ ןַא ,טָאנ יט רעװש ףיא ,רעמיור ןַיק טינ זיא

 .םנַאמ --- לעֿפרעד ם'נופ רענױאװנײא עלַא  ןוא .,סופוצ ןעגנַאנעג
 .רער טיט לופ עלַא ,טײלַאּב םיא ןעכָאה --- רעדניק ,רעבײװ ,ליב
 ןוֿפ ןוחטיּב םעד ןהָא רעּבָא ,גרָאז ןיא .םייקגיחורמוא .רעגיּבלע;
 ,רַאה .רעײז

 טסַאּפעג טוג ךיז טָאה ןוא טײרּב גונעג ןעװעג זיא רלעֿפ סָאד
 יד ןעֿפױל טזָאלעג טשרעוצ טָאה רוח-ןּב ,םעּבָארַּפ:רָאֿפ יד רַאֿפ
 ץלַא ןיא --- ןַאד ןיא ,עיניל רעֿפײלג ַא ןיא ןוא ףילעמַאּפ דרעפ
 ףינ-ךינ ןעֿפױל טזָאלעג ײז רע טָאה ךָאנרעד .ןעויירק ערעטײרּב
 ײז רע טָאה ,רעקרַאטש לָאמַא סָאװ ררעפ ןייז גידנעּבײרטנָא ןוא
 .נײא רע טָאה ,ײז טריששומעגסיוא ,ּפָאלַאג ןעגָאי וצ ןעננואווצעג

 וצ ןעּבױהעגנָא רע טָאה ףוס םוצ ןוא ,ןעזירק יד טכַאמעג רענ =
 --- סקניל ,סטֿכער ,סױארָאֿפ ,ןיחַא ָאר ,רעהַא ָאר ררעֿפ יר ןעּביירט
 .עגנײַא רע טָאה ,טײצ העש ַא ױזַא ןערָאּפעגּפָא ,רעהפיוא א ןהָא
 .ליא וצ ןערָאפענוצ טירטיײּביטירט יא ןוא דרעֿפ יד ןעטלַאה

ְ 
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 ---טגָאועג רע טָאה -- ןָאטענּפָא זיא טעּברַא רקיע רעד --
 יש ,בוט.לומ טמוק ריד ,ןעּביאנײַא רָאנ ךיז ןעמ ףרַאד דניצַא
 בינ ,עֿגיױָאד יד טָא יװ רעניד עֿכלעזַא טסָאה וד סָאװ ,םירעדליא
 ---ױרעֿפ ןייז ןופ גידנע גײטשּמָארַא ,ןעּבעגעגוצ רע טָאה---קיק ַא רָאנ
 ײז ןלעֿפ רענױרּב-טױר רעײז ןוֿפ ץנאלג ץפיוא ָאמינ זיא קעלפ ןײק
 טמוק ריד ,עי געיעג ּבײהנָא םייּב יװ גנירג ױזַא טקניּפ ןעמעטע
 .עגנָא טָאה רע --- הּפרח עסיורנ ַא ןעועג טלָאװ'ס ןוא ,ביט-לזמ
 טיט --- םינּפ ם'נקז םער ףיוא ןעניױא עגידרעײפ ענייז טלעמש
 ,,ומינ ןוא ןַײז וצ הצנמ םינ דרעפ עֿפלעזַא

 ךיז גידנערעוװ טור ןוא ןערָאװעג ןעגיװשטנַא גנולצולפ זיא רע
 ,ץרצַאשלּכ טקרעמַאּכ ךייש ןעּבעל רע טָאה טציא טשרע ,טנײנרַאּפ
 ןעּכעל ןוא ,ןעקעטש ןייז ףיוא טר ַאשעגנָא ןענַאטשעג ויא סָאװ
 ןיא לָאמ םײװצ ַא ךיז גירנעקוקניא .ןעױרֿפ עטרעײלשרַאפ ײװצ םיא
 *עֿגנֶא םיא טָאה ץרַאה סָאד ,טנָאקרעד ײז ןופ ענײא רע טָאה ,יײז

 י!תירצימ יד -- יז זיא סָאד ?ןעּפַאלק וצ ןעּבױה
 1ענײז עזַארּפ עטנירנערַאפ טינ יד טגָאזרעד ליטש טָאה םירעדליא
 !אנׂש םעד ןא ןעמענ וצ המקנ ,,, --
 ןעּבעגעגיצ רע טָאה לוק ץ'ֿפױא ףיוה ןוא
 ןוֿפ ןיז ,ןוחטיּב טימ ליוֿפ ןיִּב ךיא ,ָארומ ןייק טינ ּבָאה ףיא --

 רעד ּבױא ,ןעּבָאה ףרַאד ךיא ןעֿפלעװ ,ןַאמ רעד טסיּב וד ,סוירַא
 : ,ןהעז ןיוש וטסעװ ,ּבײהנָא רעד יװ ַאזַא טקנוּפ ןייז טעװ ףוס
 וצ ןעלמימ יד טָאה סָאװ ,רעַּארַא ַא ןוֿפ ר רעד זיא'ס םיורנ
  ,טניררַאֿפ םע ןעּבָאה סָאװ ,יד ןענױלַאּב

 תווינע טימ ריח-ןּכ טָאה --- !ףייש רעלערייא ,ריד קנַאד ךיא --
 ,דרעפ יד רַאֿפ רעסַאװ ןעגנײרּב ןעמ זָאל --- ,טרעפטנעענ

 רצ ררעֿפ יד טגנַאלרעד רע טָאה טנַאה רענענײא רעד טימ

 ,ןעקנירט
 ןיא ןץסויריס ףיוא ןעננורּפשענּפױרַא רעדיװ רע זיא םעד ךָאנ

 ךיא רעהירֿפ יװ ױזַא ;ןעננוּביא יד ןעּביױהעגנָא םינַארעּביא טָאה
 םיּכ ןוא ,ּפָאלַאג וצ ףַאלעג ןופ ,ףַאלעג וצ טירט ןוֿפ רעּבירַא רע
 סרעּפױל עכילדימרעמוא יד ןָאענ זָאל ַא ףילרנע רע טָאה זײװכעל
 +ע2 ןיא רעקוקוצ יר ןופ םערעטניא רעד ,רעירַאק ןעצנַאג  ןיא
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 טֿפַאשהירּב יד ײס טרעדנואוװַאּב ןעּבָאה ײז ,עגר ןופ סָאװ ןעטקַאװ
 יד יי ,דרעֿפ יד םעװעריקעג טָאה רעּבײרטנָא רע ד רעכלעװ טימ
 .ענ ןענײז סָאװ ,רעּבַארַא יד ןופ טײקנעטלַאהעגסױא עֿפילרעדנואװ
 .ענ ײז טָאה סָאװ ,טנַאה רעד טימ טּבסה ןעגידנעטש ןיא ןעֿפָאל
 טּפַארק ,עינָאמרַאה לופ ןעװעג ןענײז ןעגנוגעװַאּב ערעײז ,טעוועריק
 :עג טינ ײז ןיא ףיז טָאה גנוגנײרטשנָא ןופ ןמיס ןײק ןוא ןח ןיא
 לײװ טינ ךיז ןעגָארמ ררעפ יד זַא ,טֿכַארעג ךיז טָאה'ס ןטקרעמ
 מינ ןיא ףיול רעײז ןיא ,ןעליו םענעגײא ם'נופ רָאנ ,ײז טּבײרט'מ
 םעד ןיא המינּפ ןייק ָאטינ זיא'ס יװ ױזַא ,המינּפ םוש ןײק ןעװעג
 .םײהַא םוא טֿפַאנרַאֿפ ףיז ןערעק סָאװ ,ןעּבלַאװש יד ןופ ןעהילֿפ

 יד ןוֿפ תולעפתה יד ןעװ ,ןעגנוּביא יד ןוֿפ ןערּב ןעטֿכער ןיא
 ןֿפוא ףיז טָאה ,הניררמ עטסֿכעה יד טֿבײרנרעד טָאה רעקוקיצ
 ,ךיש םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא ףולמ ןעזיועג דלעפ

 יװ ,טנָאועג רע טָאה --- !ףייש ,תיחילש ַא ריד וצ ּבָאה .ךיא --|
 םעד ענר ַא ןעסײררעּביא געמ רע ןַא ,טקרעמַאּב םָאה רע רָאנ
 ,רחוס םער סעדינָאמיס ןופ תוחילש ַא --- לעקַאטקעּפס ןענידנענַאּפש

 -- ןעֿפורעגסױא רעּבַארַא רעד טָאה -- !ן'סערינָאמיפ ןוֿפ ---
 ןענײז עלַא ןערנעלרַאֿפ ןודבא לָאז יַאװלה ! טוג זיא סָאד ,ָא
 | !םיאניש

 ןיײז ריד ןעּכענוצרעּביא טנָאועגנָא רימ רֶע טָאה לּכ.טרוק --
 ---ןַאד ןוא --- טצעזעגרָאפ ףולמ טָאה -- םֿכילע-םולש ןעטסניצרַאה
 ןענעײלוצרעּביא םיא ,השקּב רעד טימ װירּב ןעניזָאד םעד םָא
 ,רימו-ףֹּכיה

 ,טעקַאּפ ם'נופ זהמיתח יד ןעֿכָארּבעגֿפײא ףיילנ טָאה םירעדליא
 ןעטסניד ם'נופ עלעקעז ַא ןוֿפ ןוא ,טגנַאלרער םיא טָאה ףולמ סָאװ
 ךײלג ףיז טָאה רע ,וירּב ײװצ ןעמינענסױרַא רע טָאה טנעװייל
 , ןענעײל ײז ןעמונעג

 ;סנייא רעמונ ווירּב
 ,םירעדליא ףייש םוצ סעדינָאמיס,
 ! רענײט דניירפ א;
 עמַאס יד ןיא טרָא ַא טסמענרַאֿפ וד זַא ,ןעסיװ ײז לּכ.תישאד,

 ,ץרַאה ןײמ ןיֿפ ןעשינעֿפיט
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 | ; טָאװ טָא ךָאנרעד ןוא,

 םָאװ ,טלָאטשעג ןופ ןײש ,רוחּב ַאְי רניצַא ףיז טניפעג ריד ײּב;

 יֿפָאדַא ַא רעּבָא ,עקַאט םע זיא רע ןוא 1 ןוז ַא םעסוירַא ךיז טֿפור

 | ,רעמרימ

 ,רעײט רהעז רימ זיא רע;
 טנױה רימ וצ םוק ,עשילרעטסיוא ַא רהעז זיא עטמישעג ןײז,

 ייד טימ ךיז לעװ ןוא ,ןעלייצרעד ריד יז ףיא לעװ ,ןעגרָאמ רעדָא

 | י ,ןײז בשיײמ

 ֿפינ ןענייז ײז רָאנ ּביױא ,ענייז ןעגנַאלרַאֿפ עלַא וט עלײװרעד,

 ,תואצוה ןעטסָאק ןעֿפרַאד סָאד םעװ רעמָאמ ,ערע רעד ןענעק

 . .ךיז ףױא ײז ןעטענ וצ בייחתמ ךיז ךיא ןיב

 ,רֹוחּב ן'טימ ךיז ריסערעטניא ףיא ןַא ,ןעגָאז טינ םענייק טסלָא;

 עגיניד עלַא ןוא ױעטכָאט ןייז טימ ץרצשלּב ןעסירעג זָאל ךיא,

 ,ןײרַא קריצ ןיא רינרוט ןופ גָאט ם'ניא ןעמעלַא ךיוא טעּברַאֿפ ןוא

 ,רעטרע ןעננורעג ןיוש ּבָאה ךיא
 | ,ויוה עצנַאג ןייד וצ ןוא ריד וצ םולש,

 שינ זַא ,רענײמ רנײרפ ָא ,ןײז ףיא ןָאק שרעדנַא ןעד סָאװ,

 ? רנײרּפ ןייד
 ,"טעדינַאמיס ריי

 ,ייווצ רעמונ ווירּב

 ,םירעדליא יש :םוצ סעדינָאמיס,

 | ! דנײרֿפ א

 ,הרושּב ַא ריד ףיא קיש ענײמ ןעגנורַאּפרע עֿפש רער ןוֿפ,

 רעדָא טלעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,רעמיור.טינ עלַא סָאװ ,ןעֿכַאז ןַארַאּפ;

 יַאְו עֿבלעזַא ןופ ענייא  ןהארתה ןימ ַא ײז ןיא ןעהעז ,סטוג

 -םָאּפ ןעכייה ַא טמענרַאֿפ סָאװ ,רעמיור א ןופ םוקנָא רעד זיא ןעֿפ

 י וי ,טכַאמ םיורג טימ טרײלקַאּב זיא ןוא ןעט

 ,סיצנעסקַאמ לוסנָאק רעד ןָא רעהַא טמוק טנײה;

 . . .ירעטינ עכײר טסָאה וד םורָאװ ! גימכיזרָאֿפ עשז:יײז,

 ,ןעגעװ יר ףיוא םירמוש עירט ענייד ןעגָאזנָא דימו-ףּכיּת קיש;

 ;םּורַא טוג ןעלָאז יז זַא ,טײז-םורד וצ עיכָאיטנַא ןופ ןעריפ עבלעה

 .רעמָאט .קירוצ רעֶרָא ןיהַא טלײֵא סָאװ ,רעירוק רעדיװטעי ןעֿכװ
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 רע דָא ריד וצ תוֿכײש ַא טָאה סָאװ ,בתּכ 8 ןעצימיא יב ײז ןעניֿפעג
 ,ןענעילרעביא םיא ושוומ ,םיקסע ענַײד וצ

 טֿפרַאדַאּב ןעטֿכענ ךָאנ ףילטנעגייא וטסָאה וירּב ןעגיזָאד םעד,
 ביוא ,טעּפש וצ טינ ףיוא טציא ךָאנ זיא ןענעװטסערנוֿפ ,ןעגירק
 ,ןעלטימ ןעמעננָא דימו-ףכית טסעװ וד רָאנ

 *טנַא ןופ ןערעירוק ןעננַאגעגּפָא הירפ טניײה ןיוש ןענייז רעמָאט,
 יד טימ טנַאקַאּב טוג ןענייז םָאװ ,ןעשנעמ ענד ןענָאק ,עיבָאי
 ,ןעמענרעּביא ןוא ןעגָאינָא ײז ,ךַאלעגעװ עגיטורַא

 ,תויהיש ןייק טינ עשז:ךַאמ,
 ,ןענערּברַאפ ןענעיײלרעּציא ץ'ֿכָאנ וטסלָאז ווירּב ןעניזָאד םעד, -

 ,דנײרפ ןיד לָאמעלַא ףיוא ןיּב ךיא ,דניירפ ןײמ,
 ,"סעדינָאמיס

 ײ| םירערליא טָאה ,לָאמ טײװצ ַא װירּב יד טנעײלעגרעּביא
 .לעטרַאנ ןיא עלעקעּפ סָאר טקעטשרַאֿפ ןוא קירוצ טלעקיװעגנײַא

 ,טגידנעעג ךיז רלעפ ן'פיוא ןעגנוּביא יד ןעּבָאה םעד ךָאנ רלַאּב
 טָאה ףוס םוצ ,ײװצ העש ַא ןעמונענקעװַא ײז ןעּכָאה לֹּכה-ףסּכ
 :ָאפענוצ טירט ײּב טירט ןיא ןוא דרעפ יד טעװערעקרַאֿפ רוח-ןּב
 : ,ןעמירערליא וצ ןער

 לעװ -- טגָאועג רע טָאה --- ףייש ,שינעּבױלרע ןייד טימ ---
 ןוא ,ןײרַא טלעצעג ןיא קירוצ ןעריּפּפָא דניצַא רעבַארַא יד ףיא
 ,לעסיּב ַא ןעריפסױרַא רעדיװ ײז ךיא לעװ םעמרַאװ ךָאנ

 .םירעדליא ,ן'סויריס ףיוא גידנעטײר ןעסעזעג ךָאנ זיא רוח-ןּב
 | ; טגָאועג טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא

 ר'בָאנ זיּב ,סירַא ןופ ןוז ,חושר ןײד ןיא ּפָא ריד ײז ביג ךיא
 וטסָאה העש ײװצ יד רַאֿפ ,טלעֿפעג ריד סָאװ ,יײז טימ טוט ;רינרו
 :ײּב עניז ןעלָאז ןעלַאקַאש ---.רעמיור ַא יװ רעמ ןָאטענפיוא ײז טימ
 :עװ רימ .,ןעכָאװ ײװצ רַאפ ןָאטעגּפױא םינ שלָאװ --- !ןעסע רענ
 .,ןײז חצנט ןעלעװ רימ זַא ,םירערליא ןיִּב ךיא יװ ,ןייז זוצנמ ןעל

 טָאה'מ ןיִּב ;דרעּפ יד ײּב טלעצעג יא ןע ןעּבילּבעג זיא רוח-ןּב
 ערעזָא ןיא ןערָאּבעגסױא ףיז רע טָאה ךָאנרעד } טגרָאזַאּב טינ ײז
 :חיּכ רעד סָאװ ,ףײש ן'טימ ןייװ לעזעלג ַא ןעקנורמעגסיוא ןוא
 ךיז רע טָאּה ןַאד ,תונּכס רָאנ טליּפשוצ ךיז טָאה רענײז ןוימידה
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 טימ ןיא ןוא ,םישוּבלמ עשידיא ענײז ןיא ןָאטעגרעּביא רעדיוז
 ,ןעמלַאּפ יד ןוֿפ ןעטָאש ם'ניא ןעריצַאּפש עלײװ ַא םױרַא ץֿכולמ

 טָאה ךָאנרעד ,ןעֿכַאז ףס ַא ןעגעװ טסעימשענ גנַאל ןעּבָאה ײז
  טגָאועג רוח-ןפ

 ןיימ ןעּבעגּפָא ריד לָא'מ ,עלעטעצ ַא ןעּבעג ריד לעװ ךיא --
 .יר ןופ קירּב רעד ײּב ךײט נערּב ן'ֿפױא הינסֿפא רער ןיא קעפעג
 וצרעהַא טנײה ךָאנ רימ סע גנײרּב ,טסנָאק וד ּבױא ,ןעדיקוועלעמ
 םָאד ּבױא ,ףולמ רעטינ ,ןעטעּב ףיד ףיא ליװ סעּפע ךָאנ ןוא
 ,,,החרימ עסיורג וצ ןַײק טינ ריד רַאֿפ זיא

 םיא טֿפַאשטײרג ןַײז ןיא טרעניױזרַאֿפ ץיח טימ םיא טָאה ךולמ
 ,ןעניד .יצ

 קנַאד ךיא --- טגָאזעג ריחןּב טָאה -- ףולמ ריד קנַאד ףיא ---
 טרָאֿפ ךָאד ןענייז רימ ,טרָאװ ןײד ײּב ריד ּפַאכ ןוא ,רהעז ריר
 זיא אנוש רעזנוא ןוא ,טבש ןעטלַא םענעגיײא ם'נופ רערירג סעּפע
 .ליא ףײש םעד ,שנעמ רעשיטקַארּפ ַא וטזיּב לּכ:םדוק ,רעמיור ַא
 ,.ןעֿכלעזַא רַאֿפ טינ ףיא טלַאה םירעד

 טסנרע ףולמ טָאה --- שיטקַארּפ ןעטלעז ןענייז רעּבַארַא יד --
 | ,ןָאטעג גָאז ַא

 ,ךולמ ,טיקערטיכ רעײז ןיא ןעקיײל ךיא זַא ,טינ טסיײה סָאד--
 טלָאװ'ס ןוא ,ךַאװ רעד ףיוא ןײז וצ םינ טדָאש ןעגעװטסעדנוֿפ
 ךיז ידֹּכ ,קריצ ןיא קעװַא טסלָאװ וד ןעװ ,טגיהורַאּב רהעז ךימ
 םיאנּת עלַא טליפרע םירעדליא טָאה יצ ,ןעגיײצרעּביא וצ ןײלַא
 ךָאנ ןעמ ןָאק טינ ַא { רינרוט םוצ יש ןענײז סָאװ /,תונקּת ןוא
 טלָאװ'ס ,נעװ ןיא תועינמ ןעגײל קילּבנעגױא ןעטצעל ןיא הלילח זנוא
 יָאק ַא ןעפַאשנייַא טנָאקעג רימ טסלָאװ וד ןעװ ,טונ רהעז ןעװעג
 :וקעג ץינ וצ קרַאטש רימ טלָאװ סָאד ;תונקת:קריצ יד ןופ עיּפ

 לעװיֿכ ןעּברַאפ ערעסָאװ ,ןעסיװ ןעלעװ ףיא טלָאװ ךיוא .ןעמ
 םעד ןופ רעמונ םעד - ןעסיװ ךיא וימ רעּבָא רקיע רעד ;ןעגָארט
 ענערַא רעד ףיוא ןערָאפסױרַא ןעֿפרַאד לעװ ךיא ןענַאװ ןופ ,לַאטש
 רערָא סטֿפער ,סעלַאסעמ ןעּבעל לַאטש רער ךיז טניֿפעג רעטָאמ
 ױזַא רעטרע יד רעּביא ךַאמ העז ָאט ,טינ ּבױא ,טונ זיא ,םקניל

 ךיו ףיא ןָאק ,םרעמיור םעד ןעּבעל ןעמוקסיוא לָאז לָאטש ןײמ זַא
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 | ? ךולמ ,ןורּכיז ןייד ףיוא ןעזָאלרַאֿפ
 לָאמנײק רעּבָא ,טרָאנעגּפָא עי רשפא לָאמַא ףימ טָאה רע --

 ,לשמל ,טציא יװ ױזַא ,ןעמוקעג ףליה וצ םיא ןיא ץרַאה סָאד ןעו ,טינ
 רימ ןָאט ךיד ןעטעּב ןעגעוװרער ףיז ףיא לעװ ,ױזַא בוא ---

 טלַאה עלַאטעמ ןַא ,טקרעמַאּב ןעטֿפענ ּבָאה ףיא ,הבוט ַא ךָאנ
 םורָאװ ,סע גָאמ רע ןוא --- ןענָאװטײר ןײז םימ םיורג רחעז ךיז
 ,םענײז ןופ רערעײט םַאק זיא ןעגָאװטײר רעטסעכ םרעזײק םעד
 רערָא רעגנירג ַא ןיא רע יצ = ,ןײנרעד טנָאקעג וטסלָאװ רשפא
 רעטנעהענ םיא טסליװ וד זַא ,ריירסיוא ןרעטנוא ,לשמל ,רערעדװש א
 גָאװ ןייז טָארוקא ןעסיוו וצ גיטֿכיװ רהעז זיא רימ רַאֿפ ? ןעקוקַאּב
 העּבעגנײַא טינ סע ריר ףױ טעװ ,ףולמ רעמָאט ןֹוא ,םָאמ ןוא
 רעּביא סקַא יד ןיא ףױה יװ ,ןערעװ וצ רָאװעג שטָאֿכ העז ָאט
 רעד זַא ,טינ ףיז טליװ רימ ? ףולמ ,ףימ טסײטשרַאֿפ וד ,דרע רעד
 .םײר ןייז ןופ טכַארּפ יד ,ףיא יװ ןעסנַאש רעמ ןעּבָאה לָאז רעמיוה
 רע טעװ ,ןײז חצנמ םיא ףיא לעװ רעטָאט } םינ ףימ טרַא ןעגָאװ
 ךָאנ טעװ ףמואירט ןיימ ןוא הלּפמ ןייז ןעליֿפ רעֿפיט ךָאנ רַאּפרעד
 .טנַא ןעסנַאש עגיר'תושממ רע טָאה רעּכָא רעמָאט ,ןיז רעסערג
 ,ןײגרעד ײז ףיא וומ ,רימ ןענעק

 . וד---ןעירשעגסיוא ףולמ טָאה --- !ײטשרַאפ ךיא ,ײטשרַאפ ךיא
 .ימ םער ןופ גניל יד טנעֿכײצַאּב סָאװ ,רונש ַא ןעּבָאה טסֿפרַאד
 ,ררע רעד וצ יב סקַא טקנוּפלעמ

 השקּב עטצעל ןיימ ןיא סָאד ,ךולמ ,ינ !ףיא ןיימ עקַאט סָאד --
 ,ןײרַא טלעצעג ןיא קירוצ ןיײג רימָאל םוק .,ריד יצי

 ,רעניד ַא ןעֿפָארטעג ײז ןעּבָאה טלעצעג ןיא גנַאגנײרַא םייּב
 .שירֿפ טימ רעשעלפ עטרעכיוררַאפ יד טליֿפעגנָא טָאה רעֿפלעװ
 ךולמ ןוא .ףעלועלג וצ ןעטעּבעג ןעּבָאה יז ,סימוק ןעטיײרנעגוצ
 ,ןײרַא םָאטש ןיא קעװַא םעד ךָאנ ףײלג זיא

 טקישעגסױרַא םירערליא טָאה ריצַאּפש רעײז ןופ טײצ רעד רַאֿפ
 טָאה םערינָאמיפ סָאװ ,סָאד םירמוש ענײז ןעגָאװצנָא רעטײר ַא
 ןעֿפלעװ ףיוא ,רעּגַארַא ַא ןעװעג יא חילש רעד} ,ןעסיײהעג םיא
 טינ רע טָאה סטפירשעג םוש .ןײק ,ןעזָאלרַאֿפ טנָאקעג ךיז|;טָאה'מ:
 ' ,ףױ טימ טָאהעג
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 ,יירד לעטיּפאק

 .תירצימ יד

 =ץֶנ ַא טימ ריד וצ ךימ טקיש ,רעטֿכָאט ם'רצַאשלּב ,סַאריא ---
 רע תעשּב ,ן'רוח-ןּב וצ טגָאזעג רעניד ַא טָאה---הוחילש ַא ןוא םיר
 ,טלעצעג ןיא ןעהורּפָא טגײלעגוצ ףיז טָאה

 . ? תוחילש ַא רַאפ סָאװ טימ ---
 ייא ןערָאֿפּפרוד ריא טימ ומכעװ רשֿפא ,טגערפ סַאריא ---

 ? ערעוֶא רעד רעּב
 ,ריא גָאז ױזַא ,ןעגנירּב ןײלַא חבושּת יד ריא לעװ יא ---
 ;עגינײא ןיא ןוא ףיש יד ךיז ןעגנַאלרעד ןעטיײהעג טָאה רוח:

 ,תירצימ רענייש רעד וצ געװ ץֿפױא ןעװעגנ ןיוש רע זיא טונימ-
 רעּביא טײרּפשעג ןיוש ךיז ןעּבָאה גרעּב יד ןופ םנעטָאש יד

 ךופ ,טֿכַאנ רעד ןופ םוקנָא םעד גידנעגָאזנָא ,רלַאװןע עמרַאּפ םעד
 יד ןופ ןעננילק-לעקעלנ סָאד ןעגָארטרעד ךיז טָאה סםנעטײװ רעד
 -ַאטסַאּפ יד ןופ תוליק יד ןוא רעדניר יד ןופ ןעקעמ סָאד ,ףָאש
 .על םָאד ,םערערעשט ערעײז םייהַא ןעּבירטעג ןעּבָאה סָאװ ,רעכ
 םוצ ןעװעג ןעֿפילגעג םינפוא עלַא ןיא זיא דלַאװ:ןעמלַאּפ ןיא ןעּב
 .רֵּבדמ רעד ןיֿפ רעטרע:עשַאּפ עגרַאק יד ףיוא ןעּבעל:רעֿכַאטסַאּפ

 ןיא ןעגנוּביא יד םנײװעגײּב גָאטימ ךָאנ טָאה םירעדליא ףייש
 -יס ףיוא ,ןײרַא טָאטש ןיא ןערָאּפעגקעװַא רע ןיא ךָאנרעד ,דלעֿפ
 .מוא ןעזײװַאּב טנָאקעג רע טלָאװ רשפא ,גנודַאלנײֵא םעסערינָאמ
 טַאהעג טָאה רע יװ ױזַא רעּבָא ,קירוצ טכַאנרעדֿפױא ךיז ןערעקוצ
 :טינ ךיז טָאה ,םינינע עגיטכיװ ףס ַא רניירפ ןייז טימ ןעדײרוצמורַא
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 זיא יװַא טא ,ךינ ױזַא ןעמוק םיײהַא לָאז רע ,לֿפש ץֿפױא טגײלעג
 ,ןעּבענעג גנוטֿכַא ןײלַא טָאה רע ,ןײלַא רעניײא ןעּבילּבעג רֹוחּב
 ןוֿפ רעסַאװ ןיא ןעװעג לביט ףיז טָאה ,דרעפ יד ןעגרָאזַאּב לָאז'מ
 ןעטיּבעגרעּכיא ןוא ףיז ןוֿפ ּביױטש םעד ןעשַאװענּפָא ,ערעזָא רער
 .עג ןיא סָאװ ,שוּבלמ ןעכילטנײװעג ןייז ףיוא עקינוט עשימיור יד
 ,י קו ד צ ץתמא ַא רַאֿפ טסַאּפעג טָאה'ס יװ ,רעסייוו ַא ןעצנַאנניא ןעוו

 . ןײז קנַארַא רע טָאה ,טײצלָאמ.טנעװָא םעד ןעסעגענּפָא הירפ
 :יורג יד ןוֿפ טהורעגסיוא ןוא שירפ טליפעג ףיז דנעגוי רעגיטֿפערק
 ,גאט ן'רַאֿפ ןעגנוגנײרטשנָא עס

 ןיא ןענעקײל ןעלעװ וצ גיטֿפירּפױא םינ ןוא גולק טינ זיא'ס
 המשנ עגידנעליפ:ןייפ ַא ,טייהנייש רעד ןוֿפ טײקגיטֿכַאמלַא רעד
 .ָאילַאמגיּפ ןוֿפ השעמ יד ,העּפשה ריא ןופ ןעײרּפַאב טינ ךיז ןָאק
 :נײש ,שיטעָאּפ יװ ,ךילריטַאנ ױזַא טקנוּפ זיא עוטַאמס ןיז טימ ןענ
 טָאה טֿפַאט עגיזָאד יד טָא ןוא ;טכַאמ ַא םצעּב ןיוש זיא טיײה
 ,ץרוח:ןּב ךיז וצ ןעניוצעג דניצַא

 ןייש ,ױרֿפ עניישרערנואו ַא םיא רַאֿפ ןעװעג זיא ןירעטּפיגע יד
 גידנעטש יז ןיא גיוא ןעגימסיג ןײז רַאפ ,טלַאטשעג ןוא םינּפ ןופ
 רע ,לַאװק םײּב ןהעועג טַאהעג יז טָאה רע יװ ,ױזַא ןענַאטשעג
 ןוֿפ ףיִשיּב םעד ןיא םיטש ריא ןופ רעּבױצ םעד טליפעג טָאה
 עגימרָאפלערנַאמ ,עצרַאװש ,עטּפנַאז ,עםיורג ענעי --,ןעגיוא עריא
 ,ןעגיוא ענעי :קלָאּפ ריא רַאּפ שיטסירעטקַארַאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעגיוא
 טלָאװ ךַארּפש עטסֿפײר יד יװ ,רעמ ךס ַא טגָאזעג ןעּבָאה סָאװ
 ןיא טגעלפ ,ריא ןענעװ גידגעטֿכַארט ,ןעקירדסיוא טנָאקעג םע
 :ַארג ,רעקנַאלש ,רעכױה ריא ןוֿפ דלִיּב סָאד ןייטשפיוא ןוימיד ןייז
 .ּבלַאפעג:טײרּב עבייר ןיא טליהעגניַא ,טלַאטשעג רעלערייא-זעיצ
 .נַאג םעד המשנ ןײז ןיא ןעפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעדײלק עט
 טשרעהַאּב ,ךלמה המלש ןוֿפ םירישה.ריש ןעֿכילטּפַאשנעדײל ןעצ
 .םיוא ריא וצ ןעגנַאגעג רע זיא ,ןעליפעג ןוא תובשחמ עכלעזַא ןופ
 רַאֿפ טָאה סָאװ ,דליּב .סָאד יװ ַאזַא תמאּב יז זיא יצ ,ןעבורפוצ
 ,ריא וצ ןעניוצעג םיא טָאה עּביל יד םינ ,טּבעװשעג ןעניוא ענייז
 רשפא ןענָאק סָאװ ,טייקגיריגײנ יד ןוא גנוױעדנואװַאּב יד טרעײנ
 | ,עּביל רער ןוֿפ ס'רשכמ-לוק יד ןייז
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 רהעז ןעוועג זיא ערעזָא געב םייּב ךַאלֿפיש יד רַאפ עיצנַאטס יד
 .ילמע טימ עמרָאֿפטַאלּפ ַא ןוֿפ רָאנ ןענַאטשַאב זיא יז ; עמושפ ַא
 :רוק ם'נופ לעּפַאטש ןעטשרעּבײא םעד ףיוא ,סעּפולס:ןרעטמַאל 5
 ןײטש ןעּבילּבעג רוח.ןּב ןיא עמרָאפטַאלּפ רעד וצ גנַאנּפָארַא ןעצ
 טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,דליצ םעד ךרוד טרָא םוצ טעװָאקעגוצ
 ,ןעגיוא ענייז רַאֿפ

 גנירג ,עלעפיש ַא טגיװעג ךיז טָאה רעסַאװ ןערָאלק םעד ףיוא
 .סַאק םייּב סָאװ ,רעגיּבלעזרער --- ישוּב ַא ,יײא ַא ןופ לָאש יד יװ
 .עועג ויא --- לעמעק םער ןעּבױטעגנָא רע טָאה לָאװק ןעשילַאט
 :ענ רעֿפרַאש ךָאנ טָאה שוּבלמ רעסײװ-יײנש ןייז ,רעדור םיײּב ןעס
 עלעפיש עצנַאג סָאר ,ּברַאפ-טיױה ןייז ןופ טײקצרַאװש יד טכַאמ
 רע'רוצ ןוֿפ ףעלעשיק ןוא רעֿפיּפעט טימ טנײלעגסױא ןעװעג זיא
 הירצימ יד ןעסעזעג ןיא רערור .קנעל םייּב ,ןעפָאטש ענרוּפריּפ
 .ניא עטסניד ןעקלָאװ ן'תמא ַא ןוֿפ גידנעמיװשסורַא יװ ױזַא ,,ןײלַא
 טעקַאנ ןעװעג ןענַײז םמירָא עריא .ןעציּפש ןוא סרעילש עשיר
 רעײז זַא ,ײז ןענעװ ןעגָאז וצ גינייװ זיא'ס ,ןעלסקַא יר וצ ןיּב
 יוצ טָאה ײז ןיא גנידצלַא } חמינּפ םוש ַא ןהָא ןעװעג זיא םרָאֿפ
 .ײז ,גנומלַאה רעײז וליפַא ,טײקמַאזקרעמֿפױא יד ךיז וצ טרימשעג
 .לופ ןוא גירווע'נח:ןהעזעגסיוא ןעּבָאה רעגניֿפ יד רַאנָאז  עזָאּפ רע
 ןוֿפ רעטסומ ַא ןעװעג ןיא רעדנוזַאּב רבא רעכילמיא ; קורדסיוא
 ורלַאה ריא טצישַאּב טָאה לַאש רעטכיײל ַא ,תומילש רעשיטסַאלּפ
 טינ רעּבָא ײז טָאה ,טפול.טנעװָא רעליק רעד ןופ עצײלּפ ןוא
 | ,ןעצנַאגניא טקעררַאֿפ

 עגױָאד יד טקיעמַאּכ טינ ריח-ןּב טָאה קילּב ןעטשרע םייּב
 יװַא ,קורדנייא םענײמענלַא םעד זיולּב טליֿפעג טָאה רע { םיטרפ
 םיא ןיא ףיז גידנעקוקנייַא טינ ,ןייש ןעקרַאטש ַא ןעליפ רימ יװ
 ןעמוקענ םיא ןענײז  גידנעליו-טינ ,םיא .גידנערעזילַאנַא טינ ןוא
 ,םירישה-ריש ןופ רעמרעװ ןעניז ץ'פיוא

 :קנייװק ןייז גידנעקרעמַאּב ,טגָאזעג תירציִמ יד טָאה --- םוק --
 .םי ןעטֿכעלש ַא רַאֿפ ןעטלַאה ףיד ףיא לעװ טינַא ,םוק --- שינעל

 | - ,רערָאפ
 ;ןײרַא ןעקַאּב יד ןיא ןָאטעג ץעז ַא סײה םיא טָאה טולב סָאד
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 רע ןיא ףײלו ?םי ץפיוא ןעּבעל ןייז ןוֿפ םעּפמע יז םיײװ ןעד יצ
 ,לעפיש ןיא ןײרַא ןיא ןוא עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ןעּפָאלענּפָארַא

 גירנעמענרַאפ ,טגָאועג רע טָאה -- טַאהעג ארומ ּבָאה ףיא --
 ןעגעקטנַא ריא ץַאלּפ ןעגירײל םעד

 | ? סָאװ רַאֿפ ? טַאהעג ארומ ---
 טימ טרעֿפטנעעג רע טָאה --- לעפיש סָאד ןעקנירטרעד וצ --

 | יי = ,לעֿפײטש א
 ןרעסַאװ עּפימ יד ןיא ןעמיװשסױרַא ןעלעוװ רימ זיּב ,טרַאװ ---

 רענעי ,ישוּכ םעד ןָאטעג קנואו ַא ןוא טגָאזעג יז טָאה --- ןײרַא
 .ואוושעגּפָא ןיא לעֿפיש סָאד ןוא סרערור יד וצ ןעמונעג ךיז טָאה
 , ,גערּב ןופ ןעמ

 טציא רע ןיא ,םיאנוש ןעװעג ןענַײז רוח-ןֶּב ןוא עּביל יד בוא
 ןעסעזעג ןיא תירצימ יד ,הטילש ס'אנוש ם'ניא ןעצנַאגניא ןעווענ
 :םיוא לעמיה ןיא ךיז ןעטלָאװ ןרעטש יד ןעװ ןוא םיא ןעגעקטנַא
 .םוא ַא ןיא טליהענניַא ףיז טלָאװ םורַא גנידצלַא ןוא ןעשָאלעג
 .ָאװ ,טקרעמַאּב םינ סע רע טלָאװ ,שינרעטסניפ רעכילגנירדֿפרוד
 ,ןרעטש יד יװ רעלעה טלַארטשעג ןעּבָאה עריא ןעגיױא יד םור
 םָאװ ,עגַאל ַא ןַארַאֿפ ןַאמ ןעננוי ַא רַאפ ןעד זיא --- ללכּב ןוא
 רעד ןוא ןעצנַאנניא םיא ןרעפטנערעּביא וצ ןײז לגוסמ רעמ לָאז
 .נוי ַא טימ ףיז םשטילג רע תעשּב יװ ,עיזַאטוַאֿפ רעד ןוֿפ טֿפַאמ
 ןעגיר'החונמ ן'רעמנוא רעסַאװ ןעניהור ַא ףיוא .יורפ רענײש רעג
 זיא ןעטנעמָאמ עֿפלעזַא ןיא { טֿפַאנ-רעמו רעמירַאװ ַא ןוֿפ לעטיה
 ןופ ןעּבעװשיצרעּכירַא טקרעמַאּבמוא יװ .הַאז ערעננירג ןייק ָאטינ

 עשלעמיה ןוֿפ טלעװ רעד ןיא טײקֿכילקריװ רעגידנעכָאװ רעד
 | ,ןײרַא תומולח

 .,טנָאזעג רוח-ןּב טָאה --- רעדור םוצ ךימ זָאל --
 ןעגעק ןעװעג טלָאװ סָאד -- טרעֿפטנעעג יז טָאה --- ןײנ --

 טימ ןערָאפ וצ ןעדַאלעגנײא ךיד ךָאד ּבָאה ףיא ,סעומשּפָא םעד
 ןעלעװ ףיז טלָאװ ןוא ,ביח:לעּכ ַא ריד ךיא ןיּב ללֿכּכ ןוא ,רימ
 ,ןערעה לעװ ךיא ןוא ןעדיײר טסנָאק וד ,ריד טימ ןעלָאצרעדנַאנוּפ
 רימ טכַאמ סָאד -- ,ןערעה טסעװ וד ןוא ןעדײר לעװ ףיא רעדָא
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 ועװ םעד ןוא העיסנ רעזנוא ןופ ליצ סָאד רעּבָא ,סיוא טינ ןיו:
 | ,ןעמיטשַאּב ףיא לעװ וצניהַא

 ? געװ רעגיזָאד רעד זנוא טריֿפ ןיהואוו .ןוא .--
 | ? ארומ רעדיוװ ןיוש טפָאה ---|

 עי סָאװ ,סָאד טגערֿפעג רָאנ ּבָאה ףיא ,תירצימ  עּציל ,ָא --
 ,לּכ.תישאר טגערֿפ רענעגנַאפעג דער

 ,םירצמ ךימ ףיר --
 ,סָאריא ךיד ןעֿפור טשרעּכיל ךיז טליװ רימ --
 ,ןעמָאנ ןעגיזָאר םעד רעטנוא רימ ןעגעװ וטסגעמ ןעטכַארט--

 ,םירצמ רימ ףור ,רימ וצ טסדער וד תעשּכ רעּכָא
 ,ןעשנעמ ףט ַא ךיז ןיא ללוּכ זיא ןוא דנַאל א זיא םירצמ --
 ! רנַאל ַא .רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,עי ,עי --

 ,העיסנ רעזנוא ןוֿפ ליצ סָאד זיא םירצמ :ײטשרַאפ ךיא ,ַאהַא --
 .ףיא החמיש:אלמ יװ ,ןעװעג תמא סע טלָאװ יאוולה .,ָא ---
 : ! ןייז טלָאװ

 ,רעטרעװ עריא טײלנַאּב טָאה ןֿפיז ַא
 רע טָאה -- ? טשינרָאנ סע טסײה ךיד טרא רימ רַאפ ןוא --

 | .,טנַאועג
 ןעטרָאר טסיּב וד זַא ,רימ ןעזײװ רעטרעװ עגיזָאד יד ,ךֶא --

 ,ןעועג טינ לָאמנײק
 ,ןעװעג טינ ןעטרָאד .לָאמנײק ןיּב יא . ,ןיינ --
 ,עֿפילקילגמוא ןיק ָאטינ ןיא'ס ואװ ,דנַאל סםָאד זיא'ס ,ָא --

 יד } דרע רער ןופ רעגיואוונייא עלַא ןעקניײּב'ס ןיהואוו ,דנַאל סָאד
 ,עלַא ןוֿפ רעטשטנעּבעג רעּבירער ןוא רעטעג עלַא ןופ עמַאמ
 ; קילג רעֿפעה ַא ךָאנ עֿילקילג יר ןעניֿפעג ,סוירַא ןיפ ןוז ,ןעטראד
 לָאמנײא רָאנ ןעכוזרַאּפ ןוא וצניהַא ןעמוק סָאװ ,ערנעלע יד ןוא
 ןוא ןעגניז ןוא ןעכַאל ,ךיימ ןעגילײה ם'נופ רעסַאװ ןעפיז םעד
 ,רעדניק יװ ךיז ןעײרֿפ

 .וא יװ יױזַא טײל עמירָא ןייק .ָאטינ יא ײּב זיא ןעד יצ ---
 | | | | ? םיטעמ

 ;רָאר ןענייז עטסמירָא עמַאס יד וליּפַא ? םירצמ ןיא --- ואוו ---
 ןעפרַאר ןוא ,ןעפרַאד יײז סָאװ ,ץלַא ןעּבָאה ײז לײװ ,ףײר ןעט
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 ןיײק רָאג ןָאק רעמיור ַא רערָא קערג ַא זַא ,גינײװ ױזַא ײז ןעפרַאד
 יי ,ןעּבָאה טינ ןוֿפרעד הנשהי

 ,רעמיור ןייק טינ ןוא קערג ןיײק טינ ךָאד ןיּב ךיא רעּכָא --
 ,טכַאלענרעדנַאנופ ךיז טָאה יז

 'עטימ ןיא .ןוא ; ןעטרָאנ-ןעזיױר ַא םיהרעד/ ןיא  ּבָאה ףיא
 ,עלַא רעריװ רעגימכערּפ טהילב סָאװ ,םיױּב ַא טסקַאװ ןעטרָאצ
 ?וטסנײמ יװ ,ןעמַאטש רע ןָאק ןענַאװ ןיֿפי

 ,ןעזיור יד ןופ דנַאלמײה םעד ,עיטרעפ ןופ ---|
 | | | /- ,ןײנ ---

 ,עידניא ןופ זיא - ,ונ ---
 | ראנ

 ,לעזניא ןעשיֿכירג ַא ץיגרע ןופ .,ַאהַא --
 :נעזײר ַא -- ןעּפורענּפָא ךיז יז טָאה --- ,ןעגָאז ריד לעװ - ךיא ---

 ,םיאפר ןיפ לָא ןיא טײהרעטקלעװרַאֿפ ןענופעג םיא טָאה רעד
 !הרוהי ןיא ,ָא ---
 יװ םעדֿפָאנ ,דרע רעד ןיא טצנַאלּפרַאֿפ םיא ּבָאה ףיא ןוא ---

 רער {רענעלעג ןייז ןיא ןעטָארטעגנײרַא רעריװ ןיא םולינ רעד
 םיוּב םעד רעּכיא טיז:םורד ןופ טײװעג  טָאה טניוװ:רּברמ רעֿפײװ -

 ,תונמחר טימ טשיקעג םיא טָאה ןוז יד ןיא ,טלעטרעצעג םיא ןוא
 ןעסקַאװ טינ ןַא ,ןָאט טנָאקעג שרערנַא ןכּב ןעד רע טָאה סָאװ
 ןיא ,ןעשָאש ןייז רעטנוא ןעציז ףיא ןָאק טציא ןוא ?ןעהילּב ןוא
 יװ ,טּפוד ןעסיז ןײז טימ ּפֶא רימ רע טקנַאד החגשה ןײמ רַאֿפ
 רערניק יד טימ יא ןיא ױזַא --- םיוכ-ןעזיױר ןעגיזָאד םעד טיט
 טינ זַא ,תומילש וצ ןעמוק ײז ןעלָאז שרערנַא ןעד ואוו ;לארשי
 | הי | ?םירצמ ןיא

 ,ןענָאילימ ןעשיוװצ רענייא רָאנ ןעוועג זיא השמ ---
 וטסָאה תומולחה-רתופ - ןפיוא ןוא ?השמ אקור סעפע סָאװ --

 | | | ?ןעסעגרַאּפ
 ,ןעּברָאטשעג ןענייז ס'הערּפ עבילרגײרּפ יד --
 טגניז ,טניואועג| ןעּבָאה ײז ןעֿפלעװ יב ,ףייט רעד !תמא --

 טֿפול עניּבלעזיר טמירַאװ ןוז עגיּבלעויר רעּבָא ןריל:רבק סָאד ײז
 ,קלָאפ ןעניּבלעז ץ'רַאפ:



 ?טָאטש עשימיור םֿפע ַא ןערָאװעג ךָאד זיא עירדנַאסקעלַא --
 ײּב טָאה רַאועצ ,ןעשיּבעגמוא רעשרעה יד רָאנ טָאה יז --

 -עגעג ריא טָאה ןוא דרעװש ם'נופ טכַאמ יד ןעסירעגסױרַא ריא
 רימ טימ טימ-םוק ,טּפַאשנעסיװ רעד ןופ טכַאמ יד רַאּפרעד ןעּכ
 ץלַא ןוֿפ טימכח יד ןעוײװ ןעטרָאד ריד ףיא לעװ ,ןָאיעֿכורּב ןיא
 ריפ עטסֿפעה סָאד ןהעז וטסעװ -- ןָאיעּפַארעס 8 םוק ;{תומוא
 יר ןענעיל יטסנָאק קעטָאילּביּב רעד ןיא ;רוטקעטיכרַא רעד
 יטסנָאק רעטַאעט  ןיא ,םירּכחמ עטסכילּכרעמשמוא יד ןופ קרעװ
 רימ ,רערניא ןוא ןעקערג יד ןופ ןעגנַאועג:ןערלעה יד ןערעה
 טנייטשרע טסעװ וד ןוא ףיט םייּכ טרָאּפ םוצ ןרערינּפָארַא ןעלעוו
 ןַאר ,עירטסורניא ןוא לערנַאה ןענירנעהילּב םעד רעּביא ןעּבײלּב
 ןוא ,םוירַא ןיפ ןוז א ,ןײרַא ןעסַאג יד ןיא ןעזָאלּפָארַא ףיז רימָאל
 יײז טימ ףילנוצ ןוא ןײגרערנַאנוֿפ ףיז ןעלעו ןעֿפָאזָאליֿפ יד ןעוו
 ךיז ןעלעװ םינהּכ יד ןעװ ,תימכח עלַא ןוֿפ םרעטסײמ יד ףיוא
 לעטוט םעד ךָאנ ןעװ ןוא ,רעטעג ערעײז וצ םײהַא ןערעקמוא
 .עהנֶא ףו וטסעװ ןַאד --- טינונעּת ענײז ןעטוק ןעלעװ גָאט ןופ
 טקיװקעג ףיז ןעּבָאה ןעשנעמ יד עבלעװ טימ ,םערגעגעל ןער
 ,לָאטנײק ןעלעװ סָאװ ,ןעגנַאזעג טימ רעריל ןוא ,ןָא םינומדק ןיֿפ
 ,ןעּברַאטשּפָא טינ לָאמנײק

 :י טָאה ,ןירעטּפינע רעד ןוֿפ רעטרעװ יד וצ ךיז גידנרעהוצ
 קירוצ ײװ:טײװ תובשחמ ענייז טימ ןעגָארטעגרעּבירַא ךיז רוח
 יא ןיז ןוֿפ ךַאד ץפיוא לעזײה- רעמוז םעד ןיא טֿכַאנ רענעי וצ
 ךיא םיא טָאה ענײז עמַאמ יד תעשּב ,םילשורי ןיא ץַאלַאּפ סנעט
 ענעגנַאגרַאפ יר טמירעג רעטרעװ עטרעטסיײינַאּב עכלעזַא טקנוּפ
 ,לארשי ןופ טייקכילרעה

 ףיד לָאז ךיא זַא ,טסליװ וד סָאװרַאֿפ ,ףיא ײטשרַאפ טציא --
 רעּבָא ,טסליװ וד יװ ןעפור ךיד לעװ ףיא ,טוג ,םירצמ ןעפור
 טרעּתעג ןעטֿפעג ךיד ּכָאה ףיא סָאװ ,דיל סָאד רימ גניז רַאּפרעד
 ,ערעוָא רער ףיוא ןעגניז

 ---טרעֿפטנעעג יז טָאה --- טולינ םוצ ןמיה ַא ןעוועג זיא סָאד --
 רימ ןעװ ,סױרַא רימ ײּב ףיז טסײר סָאװ ,רילנָאלק ַא זיא סָאד
 רּברמ רעד ןוֿפ טפול יד םעסע ךיא וַא ,ןעלעטשוצרָאּפ ךיז טסולג
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 לעװ ךיא ,םָארטש ןעטלַא ןרעײט ם'נוֿפ ןעשיוו סָאד רעה'כ ןוא
 ןיא ןיײז ןעלעװ רימ זַא ,רעגײטש ןעשירניא ַא ןענניז רעסעּב ריד
 ןא ,סַאג נָאר םוצ ןעריפקעװא ךיד ףיא לעװ  ,עירדנַאסקעלַא
 רעטכָאמ:סעננַאג רעד ןוֿפ ריל'ס ןערעה ןענָאק וטסעװ ןעטרָאד
 ,ַאליּפַאק .טנרעלענסיא ףיז םע ּבָאה ףיא רעבלעװ ןופ . ,ןײלַא
 .ַאּב ןוא עטסערג יד ןופ רענײא ןעװעג זיא .,ןייז ןעסיוו ושסֿפרַאר
 ףײר ױזַא זיא סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ,עידניא ןיא םימֿפח עטסמיי
 ,ײז טימ

 .ַאליּפַאק ןופ ריל סָאד םיא ןעגניז וצ ןעּבױהעגנָא טָאה יז ןוא
 .גז רעד ןעקנַארַאּכ וצ טַאהעג טײצ ךָאנ טָאה רוחןּב רעדײא

 .עננײרַא ףיז ןעצלירג ַא טימ לעּפיש סָאד טָאה ,דיל ן'ראֿפ ןירעג
 ,ןײרַא דמַאז ןיא ןעטינש

 רע טָאה -- !םירצמ ןײק ןעמוקעג רימ ןענייז ףיג רעּבָא --
 | | ,ןעפורעגסיוא

 יז טָאה --- טֿפַארּברַאפ ןעטרָאד רימ ןעּכָאה גנַאל טינ רָאנ --
 טימ טָאה יׂשיּכ רעצרַאװש רעד יװ םערֿפָאנ ,טרעפטנעעג
 םענעּפָא ןיא לעֿפיש סָאר טּפוטשעגּפָא רעדיװ םיוטש ןעקרַאטש ַא
 ,ןײרַא רעסַאװ

 !רערור.קנעל םוצ ךימ זָאל טציא ---
 :טסריֿפ וד -- טרעפטנעעג גידנעֿכַאל ףיז טָאה --- ןיינ ָא --

 הוא ףױרַא ןעניײז רימ ,לעֿפיש  סָאד --- ףיא ןוא ןענָאװטײר םעד
 .עּב ףראר ןוא ,ןעגניז טינ רעמ רָאט יא זַא ,,ןמיס ַא --- דמַאז ַא
 טסייה ןיוש רימ ןענײז םירצמ ןיא ,רעדור ןפיוא ןעּבעג גנוטֿכַא רעס
 .,ןײרַא דלַאװ סענֿפַאד ןיא ןערָאֿפ טציא רימ ןעלעװ ,ןעװעג סע

 טימ טגָאעג רע טָאה -- +געװ ץפיוא ריל ַא ןהָא רָאג --
 | ,טעּבעג ןופ ןָאט 8

 ןעכלעװ ןופ ,רעמיור םעד ןוֿפ סעּפע רעסעּב רימ לײצרעד --
 ,דלַאװ סענּפַאד ןיא ןעטֿפענ ןעװעג ליצמ זנוא טסָאה וד

 ,טרירַאּב םענעגנָאמוא ץרוח-ןּכ טָאה השקּב עניזָאד יד
 טָאװ ---- םולינ רער ןייז לָאז סָאד זא ,ןעלעװ טלָאװ ףיא ---

 -ריא ףיוא ריא ןערעּפשנע וצ גידנעריימסיוא ,ןעפורעגּפָא ךיז רע
 ננאל יוזא ןיוש ןעלמערר סָאװ ,תוּכלמ יד ןוא םיכלמ יד --- ,השקּכ
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 פימ ןע'רָאפ ןוא ןייטשפיוא ןעלָאז ,םירבק עגרעגײטש ערעײז ןיא
 2 ,םענייאניא ןנוא

 ףיא ,עלעפיש רעזניא ןעקנירטרעד ןעטלָאװ ןעזיר עֿפלעזא --
 לײצרעד רעּבָא ,ןעײמניּפ טימ ןעמאזוצ ןייז ןעלעװ רעסעּב טלָאװ
 ןתמא טינ ,שנעמ רעטֿפעלש ַא ןיא רע ,רעמיור ם'ניֿפ רימ
 2 .טיג סײװ .ףיא

 { עילימאפ רעבײר רעבושח א ןופ ויא רע --
 ןעגָאז טינ טשינ רָאג ךיא ןָאק טײקכײר ןייז ןענעוו --
 ויא ןעגָאװטײר ןײז ןוא !מָאה רע ררעפ ענעטלעז א רא'ס --
 יװ םנײה , ןיײּברנַאֿפלעה ןופ ןענײז רערער יד ןוא רעטלונאּב א
 רעצנאג רעד ?עגָארטעג ךיז טָאה רע טגרָאוַאּבמוא ןוא טירלעה
 ןענַײז ײז ;ןערָאֿפעגּפָא זיא רע תעשּב ,טֿכאלעג טָאה םירא םלועי

 . טינ ריש-ריש ײז טָאה רע םנה = ,םיא ףיוא םעּכ  ןיא ןעװעג םינ

 | ,ןערָאפעגרעּביא
 ,םעד ןא ףיז גידנענָאמרעד ,טכאלעגרערנאנופ ךיז טָאה יז ןוא
 רעטיּב רוח-ןּכ טָאה -- וו ט3ענק ןומה ַא ןעװעג יא סָאד --/
 | ,טגָאזעג

 .ײז סָאװ ,םרעטסנָאמ ענעי ןופ רענייא ןייז םינּפא זומ רע --
 ָאלָאּפא יװ ןייש ,םלייצרעד'מ יװ ,םיור ןיא ָאד ליפ יוזא טציא ןענ
 ?עיבָאיטנא ןיא ?רע טניואו ואוו ,סורעּברעצ יװ גיטשרָאד:טולּב ןיא

 ,טרעֿפֿפטנעעג רוח-ןּב טָאה -- חרומ ןיא ץעגרע --
 .עיריס יװ רעסעּב םירצמ ןעטסאפ טלָאװ .םיא ראֿפ ---
 --- .ןעפורעגּפָא ףיז ריחןּכ טָאה -- ,קפס רעסיורג א ---

 ,ןעּברָאטשעג ןיוש ךָאד זיא ערטאּפָאעלק
 יד ןָאטעג לעקניפ א ןעניוא ערעײז ראֿפ ןעּבָאה עגר רעד ןיא

 טמירערליא ןיא גנאגניירא םייּב טנערּבעג ןעּבָאה סָאװ ,ףעלרעײפ
 ,ןעטלעצעג

 ,ןעפורעגסייא סאריא טָאה --- !ףרָאד רעד ןיוש זיא  טָא --

 ּבָאה ךיא ,ןעועװעג טינ םירצמ ןיא ,סע טסײה ,,רימ ןענַײז ---
 ןיא סָאד ןוא ,סָאדיבא םינ ,עליפ טינ ,קאנראק טינ ןהעזעג טינ
 ןיִּב ןוא ריל שירניא א רָאנ טרעהעג ּכָאה ףיא ,םילינ רעד שינ
 ,  ערָאפעג לעפיש א ןיא טייהרעטמולחראפ
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 טסָאה וד טָאװ ,ןעמירדראֿפ רעסעּכ ריד לָאז !קאנראק ,עליפ ---
 / ףיוא טקוק'מ ןא סָאװ ,ילעּבמיסיַאָאּבא ןיא ן'ססמער ןהעועג טיי
 .יה ןיֿפ רעפעשאּב םער טָאג ןענעװ גנירג יוזא ףיז טכארט ,םיא

 רימָאל ,ןעסירדרַאּפ טשינרָאג לל5ֿב ריר לָאז ןיא ,ררע ןוא לעמ }
 יז --- ןעגניז טינ וליּפַא ןָאק ףיא ּביוא ןוא ,רעסַאװ ּפָארַא ןערָאֿפ
 ליװ ףיא זַא ,טגָאזעג ךָאר ּבָאה ךיא םורָאװ -- טֿכַאלוצ ךיז טָאה
 ,םירצמ ןיֿפ םעטכישעג ןעלייצרעד רַאפרעד ריד ךיא לעװ ,טינ

 ןוא ןעמוק טעװ ןעגרָאמהירּפ רעד יב ,,לײצרעד ןטוג ,ונ --
 טימ רע טָאה -- ןעגרָאמהירּפ רעד רעדיװ ןַאד ןוא טנעװָא רעד
 | | ,ןעפורעגסיוא .ץיד

 {רעקיטַאמעטַאמ יד ןוֿפ ?ןעלײצרעד ריד ףיא לָאז עשז:סָאװ ןיפ .---
 ,ןינ א ,--

: 

 ?ןעּפָאוָאליֿפ יד ןיֿפ --
 ,ןײג ,ןײנ =

 ?תיחור ןיא םיּפשכמ יד ןיפ --
 ,טסליוו וד בוא ---
 ?חמחלמ ןיֿפ ---
 ,עי --
 ?עּביל רעד ןופ --
 עי נ--

 .ל רער ןעגעק הלוגס ַא ןענעװ ןעלײצרעד ריד לעװ ךיא --
 .ּפָאק טימ םיא יז רעה ,הֹּכלֹמַא טימ השעמ ַא זיא סָאד ,עכ
 ױ ןעּבָאה ע ליפ ןיפ םימוטרח יד ןענַאװ ןופ ,םוריּפַאּפ םעד
 רעד ןופ טנעה יר ןופ ןעמינעגוצ ײז ןעּכָאה ,טנעײלעגסױרַא:
 ןיא ךַאלמײד ןעּבירשרַאֿפ ןיא השעמ יד ,הפוג הּכלמ רעטױט
 ,תמא ַא ןייז זימ סָאד ,תימילשּב

 .ַארּפָאה-ענ-ענ

 א
 ,טײקנימרַאֿפײלג ןייק .ָאטינ זיא ןעשנעמ יר ןיפ ןעּבעל ם'ניא : 2 6

 ,עיניל רעדָארג ַא ןיא טינ ףיז טנעװַאּב ןעּבעל ןייא ןַיק !
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 טנידנע ןיא זירק ַא טערליּב ןעּבעל עטסמיקלופ עמַאס סָאד

 יצ ךַאלגיממוא זיא'ס זַא ױזַא ;ןָא ךיז טּביה'ס ואו ,ןעטרָאד יז
 יףוס רעד ןיא ָאד ,ּבײהנָא רעד זיא ָאד :ןעגָאז

 עסיורג ףיוא ;ביט-ןבא ַא סטָאנ ןיא ןעּבעל עטסמוקלוֿפ סָאד
 טנַאה ןײז ןופ גנור:רעגניֿפ ץפױא םיא רע טנָארט םיבוט.םוי

 | ןעצרַאה םוצ רעטנעהענ זיא עכלעוו

 ,ב

 טינ ,ןַאשע יב לעזײה ַא ןיא טניואועג טָאה .ַארֿפָאה-ענ-ענ

 טניואװעג יז טָאה טנעהָאנ יוזא ,לַאּפ:רעסַאװ ןעטשרע ם'נופ טײװ

 טרָאד טָאה סָאװ ,ףמַאק ןעניבײא ם'נופ שער רעד זַא ,םיא ןופ

 יעג רױסע טָאה ,ןעולעֿפ יר ןוא םיויטש ןעשיװצ םעװעדליװעג

 | | ,ןרעיוא עריא וצ טֿפײרג

 טָאה'מ ןזַא ױזַא ,גָאט וצ גָאט ןופ ןעסקַאװעג ןיא טייקנײש ריא

 ןעמולּב.ָאמ יד ןופ ןעּפסָאוק יד ןעגעװ יװ טגָאזעג ריא ןעגעוו

 םײצ רעד ןיא ןיז ןױש יז טעװ יװ ?ןעטרָאג סנעטַאט ריא .ןיא

 ?גנוהילּב ריא ןיֿפ
 ןיֿפ ּבײהנָא רעד ןעװעג זיא ןעּבעל ריא ןוֿפ} רָאי םֿפילטיא

 רעגיטכערפ ןעװעג ןיא גנַאזעג רעיינ רערעי ןוא = ,גנַאועג םעיינ ַא
 ,רעגידרעהירֿפ רעד יװ

 ,םי ן'טימ טצינערג סָאװ ,ןופצ ןופ דניק סָאד ןעװעג זיא יז

 טײז רענעי ףױא רּבדִמ םעד טימ טצינערג סָאװ ,םורד ןופ ןיא

 ,טֿפַאשנערײל ןייז ןעּכעגעג ריא טָאה ןופצ רעד ,גרעּב.הנבל יד ןופ

 :ײ ףױא טקוקעג ןעּבָאה ײז תעשּב ןוא ;טסײג ןייז -- םורד רעד

 גיצרַא הגניא טינ ןעגָאז ןוא ןעֿכַאל עריּב ײז ןעגעלֿפ ,רניק רע

 ,"ערעזנוא זיא יז, --- גיטומסיורג רָאנ ,?עניימ זיא יז,

 טָאה ,ריטַאנ רעד ןיא םכילרעה ןוא םניש ָאד זיא'ם םָאװ ,ץלַא

 ריא ןוֿפ תחנ ןעּבילקעג ןוא תומילש ריא וצ םעּפע ןעקנָאשעג ריא

 ךַאלנײּפ יד ןעגעלֿפ ,ןעריצַאּפש טנעלפ יז תעשּב ,טרַאװנענעג

 -עלפ ןעטניװ עזייּב יר :ןעלגילפ יד טימ גידנרעטַאלפ ,יז ןעסירנַאּב

 טגעלפ סָאטָאל רעסיײװ רעד ךַאלעטּפול עליק ערלימ ןערעװ ןעג

 ֹוצ קוּק ַא ,סױרַא רעסַאװ ם'נוֿפ ןעשינעּפיט יד ןופ ןעּבײהפיוא ךיז
 | יז



 .נָא ,יז גידנעסירג ,ןעגעלֿפ םעמלַאּפ עצלָאטש יר ןריא ףיוא ןָאט
 :ענײא ,ןענָאז ןעטלָאװ ײז יװ ױזַא -- רעטעלּב ערעײז ריא וצ ןעגיינ
 ּבָאה ךיא, -- עטײװצ ַא ;"ןח ןיימ ןופ ןעּבעגעג ריא ּכָאה ףיז
 :ענ ריא ּבָאה ךיא , -- עטירד ַא ,'ץנַאלג ןיימ ןופ ןעּבעגעג ריא
 ריא םָאה סָאװ ,םכילטיא  ױזַא ןוא --- ,טײקנײר ןימ ןופ ןעּבעג
 ,הנתמ ַא סעּפע ןעננײרּב רָאנ טנָאקעג

 ץֿפ גנוקיצטנַא יד ןעװעג ַארּפָאה-עניענ ןיא רָאי ףלעװצ וצ
 ןוֿפ טרערעג רנַאל ןעצנַאג ןיא ןעמ טָאה --- ןתעצֿכעז וצ ;ןַאושע
 שינ טנעלפ --- רָאי גיצנַאװצ ןערָאװעג יא ריא ןַא ןטײקנײש ריא
 -עּכ רימ ריא וצ ןעמיק טינ ןעלָאז'ט ןַא ,גָאט ןייא ןייק רעּבירַא
 .מעק עלענש ףיוא רברמ רעד ןופ ןעטשריפ יד גנַאננײרַא ַא ןעמ
 ,ךַאלֿפיש עטלינַאּב ןיא םירצמ דנַאל ןופ טײל עסיורג רעדָא ,ןעל
 םומעמוא ןעּכָאה ןוא טסיירטענמוא ןײנקעװַא רעּבָא ןענעלפ עלַא יז
 עשיררע ןיײק םינ זיא יז ןהעועג יז ּבָאה ךיא, והרושּב יד ןעגָארטיצ
 ,"ןײלַא .רָאטַא זיא יז ,ױרֿפ

8 
 טניניקעג ןעּבָאה סָאװ ,םיֿכלמ גיסירד ןוא ירד יד ןעשיווצ

 ןוא ,םישיּכ ןעועװעג ןהעצֿכַא ןענייז ,סענעט הערּפ ןעטוג ץכאנ
 ןחעצ טימ טרערגוה ןעװעג טלַא זיא ,םעטַארָא ,יײז  ןופ = רעניײא
 .עג זיא קלָאֿפ'ס ,רָאי גיצעּביז ןוא סקעז טגיניקעג טָאה רע ,רָאי
 ןוא גָאטלױאװ ,הלשממ ןייז רעטנוא ןערירפוצ ןוא ףָאלקילנ ןעוו
 ;נעטיװ יד טציטשעג טָאה רע ,רנַאל ןיא טשרעהעג ןעּכָאה עפש
 ןעצעש יצ טנרעלעג םיא טָאה גנורַאפרע ןייז םורָאװ  ,ןעטּפַאש
 :רָאר טַאהעג טָאֿפ ,םיפמעמ ןיא טניואװעג טָאה רע ,טרעװ רעײז
 ,רעמַאקצאש ןייז ןוא ןעלַאנעסרַא ענײז ,ץַאלַאּפ-טפױה ןייז ןעט
 טימ ךיז ןעריירוצכרוד סָאטוּב ןײק ןערָאּפ רע טנעלֿפ לָאטטּפָא
 . | ,ןענָאטַאל

 ,טלַא וצ ןעװעג זיא יז ,ּבײװ סגיניק ןעטוג םעד ןעּברָאטשעג זיא'ס
 טלָאה רהעז יז טָאה רע רעּכָא  ,ןערימַאולַאּבנייַא ןענָאק יז .לָא'מ
 ןהעזרעד טָאה סָאד .תובצע ןיא ןעלַאפעגנײרַא זיא  ןוא םַאהעג
 ;ןענָאז וצ ױזַא םיא וצ טגעוורעד ךיז רע טָאה לָאמנײא ןוא שיֿפלָאק א
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 רעסיורג ַאוַא טָאװ ,טניוטשרע שממ ןיּב ףיא !סעטַארָא .,ָא --

 'צ הלוגס ןײק ןעסיװ טינ טטלָאז ,טסיּב וד יװ ,טֿפח ןוא שנעמ

 | ,רעצ ןײד
 טָאה -- ,ןַארַאפ זיא הלונס ַא רַאֿפ סָאװ ,רימ גָאז ,הּברדַא ---

 | ,טגָאזעג גיניק דער

 טָאה ןַאד 1דרע יד ןָאטעג שוק ַא טיֿפלָאק רעד טָאה לָאמ ײרד

 םיא טעװ ענעּב רָאטשעג יד זַא ,רעביז גידנעײז ,טרעפטנעעג רע

 :ןערעהרעד טיג
 ענײש יד יװ ןײש ,ַארּפָאה .ענ .ענ טּבעל ןַאשעג ןיא --

 !הֶא טײל עסױרג ןוא ןעטשריֿפ ,ריא ךָאנ קיש = ,ןײלַא רָאשַא

 גליֿפיװ םיג םיײװ ףיא ,ףיוא םיֿכלמ ןוא ,טגָאזעגּפָא יז טָאה לָאצ ַא

 | ?ןײנ ןעגָאז ןענָאק ןעד טעװ רעװ ן'סעטַארָא רעּבָא

 יד

 סָאװ ,ףיש .ַא ןיא סולינ ּפָארַא ןערָאֿפעג זיא .ַארֿפָאה-ענ-ענ

 ןופ טײלגַאּב ,ןהעועג טיג טלעװ יד טָאה םרעגיטֿפערּפ ןייק

 כָאד ,ןעװעג ןײש ױזַא עלַא טעמּב ןעניז סָאװ ,ןעֿפיש עיליטָאלּפ ַא

 ,בול ןופי ןעשנעמ תונחמ ,םירצמ ןוא שוּכ ןופ קלָאפ עצנַאנ

 ןוֿפ רעיּבָארקַאמ לעסיּבּסשּביה ַא ןוא ןעטידָאלגָארמ ןומה רעסיורג ַא

 !ענערב יד וצ ןָאטעג םָארטש ַא ןעּבָאה גרעּב-הנבל יד רעטניה

 ירַאֿפ יד ןעקיקוצנָא יּבַא ,עטקערַאּב ןעטלעצעג טימ ,םולינ ןופ

 ײֿפ ןעּבירטעג ןערעװ ײז יװ ,ןעֿפיש עגיטֿפערּפ עגידנערָאפײּב

 | ,םרעדור ענרעדליג ןוא ןעטניו עגיטֿפנעז

 ףעּבײל עגידנעגיל ןוא ןעסקניפס הרוש רעטלעּפָאט א ךרוד

 'ענ ןעגָארטעג ןעמ טָאה ןעלגילפ עטגײלעגּפױנוצ טימ םערוגיֿפ

 .ףָארט ַא ףיוא ןעסעועג זיא רעֿפלעװ ,ץסעטַארָא וצ ץַארּפָאה-ענ

 טֿפַאמעג טײהנעגעלעג רענױָאד רער ּבילוצ ַארטסקע ןיא סָאװ

 יי ,ץַאלַאּפ ם'נופ לַאטרָאּפ םייּב ןערָאװעג

 ץַאלַאּפ םער ריא ןעזיװעג ,ךיז וצ ןעּביוהעגפיוא יז טָאה רע

 ױ טָאה ,טנַאה ךיא ףוא םואערוא םעד ןָאטעגנָא טז ןיז יב

 +יא ןיניניק יד ןערָאװעג ןיא ַארּפָאה:עניענ ןוא ןָאטענ שוק ַא

 | .,סניגיניק עלַא רעּב
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 הע ןגינײװ ךָאנ ןעװעג סָאד ןיא םעטַארָא םכח םעד רעּבָא
 קילג לָאז סָאװ ,ןיגיניק ַא ףָאנ ןוא עּביל ריא ךָאנ טמולגעג טָאה
 ןעננַאנַאב ריא טימ ךיז זיא רע ןיא ,עּביל ןייז טימ ןייז ךַאל
 טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןעזיועג ריא טָאה ,ףילטרעצ רהעו
 .ןעפיש ענייז ןוא ליח ןייז קלָאפ ןייז ןעצַאלַאּפ ןוא טעטש ענייו
 יױא רעמַאקצַאש ןיז ךרוד טריֿפעג יז רע טָאה ומצעּכו ורובכנ
 | ;טגָאזעג טָאה

 סָאד ןוא ,טפַאשּביל טימ שוק ַא רָאנ רימ ביג ןַארֿפָאה:עני ענ --
 | ,םנייד ןײז טעװ ץלַא

 ןערעװ ףאלקילג ןופרעד יז טעװ רשפא ,טכַארטעג טָאה יז ןוא
 שיק ַא םיא יז טָאה ;טלָאמעד ויּב ןעװעג טינ ךָאנ סע זיא ז בוא
 --לָאמ ירד ןָאטעג שיק ַא ,לָאמ ירד ,לָאמ ײװצ ,לָאמנײא ןָאמענ
 ,רָאי ןרעצ טימ טרעדנוה ןופ ןקז םעד ,םיא

 ריא טָאה רָא'ס ,ןעװעג ףילקילג יז ןיא רָאי עטשרע'ס
 --ףאלקילגמיא } וועג יז זיא רָאי עטירד'פ ,ץרוק רהעז ןעזיוװעגסיוא
 ,טנעקרעד יז טָאה ןַאד ,גנַאל רהעז ןעויוועגסיוא ריא טָאה'ס ןוא
 יא - ,ץסעטַארָא וצ עּביל רַאֿפ ןעטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,סָאד זַא
 ןײז ןוֿפ ץנַאלג םעד ףרוד גנודנעלּברַאפ ַא יװ רעמ טינ ןעװעג
 גנורנעלּביַאּפ עגיָאד יד ןעװ ,ןיז ריא וצ טלָאװ ליואװ זַא ,טכַאמ
 .רַאֿפ ריא טָאה עריא טייקכילײרּפ יד ,רעגנײל טרעיורעג טלָאװ
 .ענידַאּב עריא ןוא ,ןערערט ןעסָאגרַאֿפ יז טָאה לָאמטֿפָא ;ןעזָאל
 ,רעטכעלעג ריא א גנַאלק םעד ןעסעגרַאֿפ ןיוש ךיז ןעּכָאה סניר
 .ַאיװעג טָאה יז ,טריקַאלּבענּפָא ןעּבָאה ןעקַאּב עריא ןופ ןעזיור יד
 . ,טלַאהּפָא ַא א ןהֶא רעּבָא ,םַאזננַאל ,ןעגנַאגעגסױא יא ןוא טעג

 ועיניר ע יר ןיֿפ טפרורעג טרעו יז זַא ,טגָאזעג ןעּבָאה עגינייא
 ערעדנַא ;סרעּבָאהּביל עריא ןופ םענַײא ןעגעק תוידזכַא ריא רַאֿפ
 ,טָאג ַא ףרוד ןערָאװעג ןענָאלשעג זיא יז זַא ,ןעטלַאהעג ןעּבָאה
 -עג טיג לָאז תשעמ יד יװ ,:סעטַארָא ןענונרַאפ טינ יז טָאה סָאװ
 יד ןופ ןעערּפשּפָא סָאד טינ ןעֿפלָאהעג טינ טָאה'ם -- ןיז ןעו
 .ניײַא זיא .ַארּפָאה-עניעג {רָאטקָאר ם'ניפ תולוגס יד טינ ,םימוטרח
 ,טיוט םוצ ןעװעג טּפשמרַאפ ,גָאמ וצ גָאט ןופ ןעגנַאנעג

 םעטַאיַא טָאה םניניניק יד ןופ תורעמיּבָארג יד ןיא ןעּביױא
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 יַאֹּב יר טקישעגסױרַא טָאה ןוא ריא רַאֿפ רכק ַא ןעּבילקענסיױא

 עלָאו יז ,םיפמעמ ןײק רעלָאמ ןוא רעצינשנײטש עטסטמיר

 עכילגיניק יר ןופ תריש רעגנַאל רעד ןיא סָאװ ,קרעװ ַא ןעפָאש

 .ירעגיטכערּפ ןוא רעגיצניק ןיז םינ רענײא ןייק לָאז םירבק

 .עג טָאה --- !ןײלַא רָאטא יװ ענייש וד ,עניימ ןיניגיק וד ַא ---

 ענײז ײּב ןיא עּביל ןיז ןופ רעײפ רעד סםָאװ ,גיניק רעד טנָאז

 טעּב ךיא -- ןערָאװעג טרענימעג טינ רָאי ןהעציירד טימ טרעדנוה

 רעכלעװ ןופ ,טײהקנַארק רער ןופ הּביס יד םייא רימ גָאז ,ךיד

 !טכיל ַא יװ ױזַא ןייֵא ןעגיוא ענײמ ףיוא טסײג יד

 סע לעװ ךיא וַא ,ןעּבָאה טלָאה טינ רעמ ףימ טסעװ וד ---

 ,רחַּפ ןוא שינעלקנייװק ןיא טרעפטנעעג יז טָאה -- ןעגָאז ריד

 ףָאנ ףיד לעװ ךיא ,הּברדַא עכָאה טלָאה טינ רעמ ףיד --

 םיריזָא ןוֿפ גיױא םעד ײּב ,ריד רעװש היא !ןעּבָאה טלָאה רעמ

 ףילטּפַאשנערײל ,ןעפורעגסיוא רע טָאה -- ! ריד סע ךיא רעוװש

 ,גיניק ַא יװ שירעלעּפַאּב ,רעּבָאהּביל ַא יז

 םינ ,לײה ַא ןיא --- טנָאזעג יז טָאה --- ,יװַא בוא ,רעה ,ונ --

 .גיליה רעד ןוא רעטסטלע רעד ,ריזנ ַא טּבעל ,ןַאושע ןופ טײװ

 ןעװעג ןיא רע ,ןעמָאנ ןייז זיא ַאּפָאנעמ  ,םיריזנ עלַא ןופ רעטס

 ריר רע טעװ ,סעטַארָא א ,םיא ךָאנ קיש  ,רעטיה ןוא יּבר ןַײמ

 ןע פלעה ףיוא ריד טעװ רע ,ןעסיװ וצ ױזַא טסולג וד םָאװ ,ןענָאװ

 ,טײהקנַארק ןײמ וצ הלינס ַא ןעניֿפעג וצ

 קעװַא יא רע ,החמש:אלמ ןעּביהעגּפױא ךיז טָאה סעטַארָא

 ,ריא וצ ןעמוקעג זיא רע יװ רעגניא רָאי טרעדנוה ףיוא

 יה

 ץַאלַאּפ ןייז ןיא ץַאֿפָאנעמ ןעלײפַאּב סעטַארָא טָאה -- !הַײר ---

 ,סיֿפמעמ ןיא

 :טרעּפטנעעג טָאה ַאּפָאנעמ ןוא --

 טלָאװ ,גנוי ןעועװעג טסלָאװ וד ןעװ !ניניק רעגיטבעמלַא --

 :על ןיימ םורָאװ ,הלאש ןײד ףיוא טרעפטנעענ ןרעג טינ ריד ףיא

 ,טציא טלַאה ךָאז יד גילרעװ רעּכָא ,רעײט ךָאנ רימ יא ןעּב
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 ץטושפ ערעדנַא ערעי יװ ײזַא ,ןיגיניק יד ףעגָאז ריד ףיא לעװ
 !ןעכערּברַאפ ַא רַאּפ שנוע םעד ּפֶא טמוק ,יורפ!

 .סעּכ:אלמ ןעירשעגסיוא סעטַארָא טָאה -- !ןעכערּברַאפ ַא רַאּפ --=
 ,ררע רעד וצ ויּב טקיּכעג ךיז טָאה ַאֿפָאנעמ
 ,ןײלַא ריא ןעגעקטנַא ןעֿכערּברַאפ ַא ,,עי ---
 טָאה --- !ןעשינעטער ןעפערט וצ טגײלעגפייא טינ ןיִּב ףיא --

 | ,ןעירשעגסיוא .גיניק רעד
 טסעװ וד יװ ,שינעטער ןייק טינ ןיא .,גָאז יא סָאװ ,םָאד --

 ,ןעגיוא עגיימ ףייא ןעסקַאװעגֿפײא ןיא .ַארּפָאה:ענ:ענ ,ןערעה ףוילג
 לָאז יז טָאװ ,ןעּכעל ריא ןיא ָךָאז םוש ןייק ןעוועג םינ ןיא'ס ןואי
 ,טנָאזעגסױא יוא רימ טָאה יז ןוא ,ןעױרטרַאפ ןעװעג םינ רימ
 .ָאנ ץטימ ,רענטרעג םנעטַאט ריא ןופ ןוז םעד ביל טָאה יז זַא
 ,קעּברַאּב עמ

 ןעּבָאה ןערעטש סעסעטַארָא ףיוא ןרָאצמירג ןופ ןעשטוינק יד
 ,ןעטעלגוצרעדנאנופ ןעּבױהעגנָא ,,שודיח ןעסיורג םוצ ,ףיז

 וצ ןעמוקעג יז ןיא ןעצרַאה ןיא עּביל רעגיזָאד רעד טימ ---
 ,סוא יז טײג עּביל רעניזָאד רעד ןופ ןיא ,גיניק .ָא ,ריד

 .ענ םעטַארָא טָאה -- ?ןוז סרענעטרעג םעד טציא ןיא .ואוו ----
 ,טגערפ

 | ,ןַאושע ןיא --
 ןַײא ,ןעלעֿפַאּב ײװצ ןעּבעגעגּפָא טָאה ןוא םיױרַא זיא גיגיק רעד

 נײרּב ןוא ןַאושע ןייק רימו:ףּכיּת ײנ,/ :ןעסײהעג רע טָאה רעניד
 .רעג יד ןיא .קעּברַאּב ןעמָאנ ץטימ ריחּב ַא יצרעהַא מרָאד ןוֿפ
 .ןוא ,"ןעניפעג םיא יטסעװ רעטָאּפ סניגיניק רעד ןופ רענעמרענ
 - ןוא רעמעּברַא ףיונוצ םענא :ײזַא ןעלױֿפַאּב רע טָאה ןרעדנַא םער
 .גיא ַא םינמיק- ערעזָא רער ןיא םיוא רימ יוּב ןוא גייצעג ןוא ףיפ
 ןעטרָאג ַא ןוא ץַאלַאּפ ַא ,לעפמעט ַא ןייז לָאז לעוניא ץפיוא ,לעו
 :ןענעווטסעדנופ ןיא ;ןעקָאטשנײװ ןוא -עמיוּבטכורפ ײלרעלַא םימ
 גור ,"ןערעװ וצ רענעלק ןעּבײהנָא טעװ הנבל יד ןעװ ,טײצ רעד וצ ןערעװ גיטרַאפ לָאז רע ,העז ןוא לעזניא ַאזַא ךַאמ ײג .,ןעבײרט םיא טעװ טניװ רעד ןיהוא ,ןעמיווש רע לָאז

 ;ןיגיניק רעד וצ טגָאזעג רע טָאה םעד ךָאנ

 97 - ו
 -י (20)



 לָאנ טקישעג ּבָאה א גניוצלַא םײװ ףיא ,ףיליירפ ײז --

 ,ץקעּברַאּב
 ,טנַאה יד ןָאטעג שוק ַא םיא טָאה ַארֿפָאה:ענ:ענ

 םיא רָאנ טסלָאז וד ןוא ,ןערעהעג ןײלַא ריר רָאנ לָאז רע --

 ןערעטש טיג רנַאנַאֿכָאנ רָאי ַא לָאז רענײק ןוא ןערעהעג ןײלַא

 ,עביל רעײַא
, 

 ריא ןעבױהעגֿפױא יז טָאה רע ןסיפ יד טשוקעג םיא טָאה יז

 ?רעּביא ךיז ןעּבָאה ןעקַאּב עריא ףױא ,ןָאטעג שוק ַא ךילטרעצ

 דעגמוא רעדיװ ךיז טָאה רופרוֿפ רעד ;ןעזיור יד שהילּבוצ םיינַא

 םימ ליפ ןעועג זיא ץרַאה ריא ןוא ,ןײרַא ןעּפיל עריא ןיא טרעק

 ,טײקלַאלײרּפ

 נ

 ירעג םעד קעּברַאּב טימ ַארּפָאה-ענ:עג טָאה רנַאנַאכָאנ רָאי ַא

 ערעזָא רעד רעּביא לעזניא םעד ףיוא ןעּבירטעגמורַא ךיז רענעט

 יוא טָאה לעזניא רעד ,ןעטניװ יד ןוֿפ טָארַאּב םעד ףיוא  ,סינמיק

 'עג טכַארטַאּב ןיא ןיא תולעּפתה עטסערג יר ןעֿפורעגסױרַא םוטעמ

 רער ןיא רעדנואװ עטסנידריווקרעמ יד ןוֿפ םענַײא רַאפ ןערָאװ

 ?םיוא טַאהעג טינ עּביל רער ראפ ךָאנ .ןעמ טָאה לָאמנײק ,טלעוו

 טּבעלעג לרָאּפ סָאד טָאה ױזַא ,ץנעדיזער ערענעש ןײק טיוּבעג

 ןעּבעגעגרעּביא ,ןעמעלַא ןיפ טרערנױזעגּפָא ,רנַאנַאֿכָאנ רָאי ץנַאג ַא

 טרעהעג טשינרָאג ןעּבָאה ןוא ,רערעײז עּביל רער ןוא היז רָאנ

 יא רָא"ס זַא ,טלעװ רעגירעּביא רער ןוֿפ ןהעזעג טשינרָאנ .ןוא

 ץנַאלג םיױרג טימ טרעקעגמוא ךיז ַארֿפָאה-ענ-עג טָאה ,רעּבירַא

 | ,םיֿפמעמ ןיא ץַאלַאּפ ם'ניא קירוצ טֿכַארּפ ןוא

 --- ?ןעמעלַא רַאֿפ רעמ רעטלעה רניצַא וטסָאה ןעמעװ ,ונ ---

 .טנערפעג גיניק רער טָאה
 !טנָאזעג טָאה ןוא קַאּב ןיא ןָאטעג שיק ַא םיא טָאה יז -

 ײעג ןיּב ךיא ןעד ,גיניק רעטוג ָא ,ריד וצ .קירוצ ףימ םענ --

 | . ןערָאװעג טנעּזענ

 :טלָאװ םיא יװ ךײלג ,ױזַא טֿפַאלעגרעדנַאנופ ףיז טָאה סעטָארָא

 | ,רָאי 114 ןײק ןעװעג טינ רָאנ

8 



 ַאֿכ.ַאֿפ:ַאֿפ ,טבערעג ןעזעװעג ַאֿפָאנעמ ףָאר זיא ,ױזַא בוא ---
 הלוגס עגיצנייא יד זַא :טגָאזעג טָאה רע יװ יװַא עקַאט ךָאד זיא'ס
 !עּביל זיא עּביִל וצ

 ,טגָאזעג יז טָאה --- !ױזַא יַאדװַא --
 ,רעֿפילקערש ַא ,ןעטיּבעגרעּביא ןעצנַאנניא ךיז רע טָאה גנולצולּפ

 ,ןעגיױא ענייז ןיא ןעזיװעג ךיז טָאה קילּב רעגידנעהָארד
 ,ןעפורעגסיוא רע טָאה--ןױזַא טש ינ ןיײמ ףיא --
 ,קערש רַאפ טרעטיצעגפיוא טָאה יז
 ןײד -- טרערעג רעטײװ רע טָאה --- גירלוש טסיּב וד --

 רעד רעּבָא ןלחומ ריד רע זיא ןַאמ םעד סעטַארָא ןעגעק אטח
 ,ףארטש ַא טנידרַאּפ גיניק םעד סעטַארָא ןענעק אטח

 ,סיפ יד וצ םיא ןאטעג ףראו א ףיז םאה יז
 ! טױט םעד םטסרעהעג וד -- ןעליופאּפ רע טאה --- !גיײװש ---
 :ָארּפ עבילקערש א ןוא ,םנעה יד םימ ןאטעג שטאַּפ א טאה רע

 הנחמ ַא -- ףור ןעניזאד םעד ףיוא ןעדלאמעג ךיז טאה .עיסעצ
 יִלַּב א טימ רערערעי ,רערימאזלאבנייא טסיײה םאד ,ןעטסיֿפאראּפ
 ,הכאלמ רעגיליורג ןייז ןופ גייצעג א רעדא

 :ןַארֿפָאה-ענ-עג ףיוא ןעזיועג טאה גיניק רעד
 !םעּבױַא רעיא טוג טֿכפאמ ,טיוט זיא יז ---

 ז

 .ענ ןעמ טאה ,געט ניצעּביז:ןוא:ייװצ ןעגנאגעגסיוא ןענייז'ס זא |
 :רַאֿפ טאה'מ סאוו ,רבק םעד וצ טכארּבעג ראוהת.תפי יד ארפאה-ענ
 ריא טאה'מ ןוא ןעּבילקעגסױא טאהעג ןעגעװמריא ראפ ןעראיא
 ..רַאסױרג ןײק רעּבא ,סניגיניק עגיררעהירֿפ יד ןעּבעל טגיילעגקעװא
 .ילײה רעד ףױא ריא דוכּכל טכאמעג טינ ןעמ טאה היוול עגיט
 | , ערעזא רעג

 ןעטעזעג רוח-ןּב ןיא ,השעמ ריא טגירנעעג טאה תירצמ יד זא
 יור םעד ןעמלאהעג טאה סאו ,טנאה ריא ףיוא ןוא ,םיּפ עריא וצ
 ,עניײז ןעגעלעג ןיא ,רעד

 , טגאזעג רע טאה -- ןעװעג העוט ףיז טאה ַאּפָאנעמ --
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 ? ןיא סאוו --
 ,עּביל ךרוד טּבעל עּביל ---
 ?ריא וצ האיפר ןיײק אטינ סע טסײה זיא ---
 ,האוֿפר יד ןענופעג טאה סעטַארָא ,ןאראפ --
 ? יז טסײה יװ ןיא --
 , טוט רעד --
 !םוירא ןופ ןוז ,רערעהוצ רעטוג א טסיּב וד --
 ןץהעש יד ןענייז ןעגנולײצרעד ןוא ןעסעומש עֿכלעזא ןעשיווו

 ,גערּב םייּב ןעטלאהראפ ךיז ןעּבָאה ײז זא ,ןענױלּפעג ךיג יז ראפ
 ;טגאזעג סאריא טאה

 , ןײרא םאטש ןיא רימ ןעײנ ןעגראמ ---

 רע טאה -- ?רינרוט ץפוא ןײז ףאד טסעװ וד רעּכא --

 : ,טנערפעג

 ,ןייז ףיא לעװ יאדווא --
 ,ןעּבראֿפ עניימ ןעקיש ריד ףיא לעװ ---
 - .טנעגעווצ ךיז ײז ןעּבאה טימרעד ןוא
 .עגמוא ףיז םירעדליא טָאה ,רענײז ַא ירד םורַא ,ןעגרָאמ  ףיוא

 ןײז רַאפ דרעֿפ ןופ ןעגיטשענּפָארַא ןיא רע תעשּב ,םײהַא טרעק

 טָאה רע ןעכלעװ ןיא ,שנעמ ַא ןעגנַאנעגוצ םיא וצ זיא ,טלעצעג

 :טנָאועג םיא וצ טָאה ןוא ,םבש ןייז ןופ םענייא טנָאקרער
 ןעגיזָאר םעד ריד ןעּבעגרעּביא ןעסיײהעג רימ טָאה'מ ,ףיש --

 :ילרעּביא ןוא ןענעפע ךײלג םיא טסלָאז ,ףיד ןעטעּב ןוא װירּב

 .ריד הישר ןײד ןיא ףיא ןיּב ,הבושּת ַא גיטינ זיא'ס בוא ,ןענע

 - , ןעניר וצ
 מיתה יד ,טעקַאּפ םעד טֿפַארטַאּב םַאזקרעמֿפױא טָאה םירעדליא

 , ?ןענַאטשעג ןיא םעררַא ץפייא ,ןעבָארּבעגּפױא ןעוװעג ןייש ןיא
 *,הירסיק ןיא םומַארג םוירעלַאװ

 ,ןָאטעג םורּב ַא ףיש רעד טָאה --- !ןעמענ םיא לָאזי ןודבא --

 .שינײטַאל ןיא ןעּביישעג זיא ווירּב רער זַא ,גידנעהעזרעד

 ,שיבַארַא ףיײא רעדָא שיֿכירג ףױא ןעװעג װירּב רעד טלָאװ

 טנָאקעג רע טָאה רעּבָא רנוצַא ןטנעײלעגרעּביא םיא רע טלָאװ

 טעמתחעג , *עלַאסעמ, טֿפירשרעטנוא יד ןענעיילרעּב יא יװ טינ רעמ
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 ז ןעבָאה - גצולצולפ ,תויתוא עשינײטַאל עטקוצעג שהירּב טימ
 .,טעשטשילּבעגפיוא  ןעניוא

 ,ןָאמענ גערפ ַא רע טָאה --- ?לארשי-ןּב רעגנוי רעד זיא ואוו --
 מרעֿפטנעעג טָאה -- ררעֿפ יד טימ דלעפ ןיא זיא- רע --

 -  .רעגרַא
 .נײרַא ,עליה רעד ןיא װירּב םעד טגײלעגנײרַא מָאה ףייש רעד

 "פיוא טצעזעג רעדיװ ףיז ןוא ןײרַא לעטרַאנ ןיא סע טקעטשענ
 , ררעּפ

 םָאװ ,רערמערפ ַא ןעויועג געװ ן'פיוא ףיז טָאה עגר רעד ןיא
 ,טָאטש ןיפ ןעמוקעג ,םיוא טוײװ ,זיא

 םיא טפור'מ סָאװ ,םירעדליא ףײש םוצ ןעּכָאה ףרָאד ךיא ---
 ,טנָאועג רעטנַאקַאּבמוא רעד טָאה -- ,בידנ רעד

 טנָאקרעד םירעדליא טָאה ןָאטנָא םעֶד ןָא ןוא ךַארּפש רעד ןָא
 ,רעמיור ַא םיא ןיא

 :עג טינ עקַאט רעּבַארַא רעטלַא רעד טָאה ןײטַאל ןייק ןענעייל
 טימ טָאה רע ןוא ןײרפ טדערענ רע טָאה ןערײר רעּבָא .,טנָאק
 ;טרעֿפטנעענ עדרעוו

 , םירעדליא ךייש ןיִּב יא =

 רע ;ןעגיוא יד טזָאלעגּפָארַא רערמערפ רעד טָאה טשַאררעּביא
 .ענ טימ טנָאזעג ןוא ןעּביױהעגפיוא רעריוװ .ךילג רעּבָא ײז טָאה
 ;טײקטלַאק רעטֿפַאמ

 ןערָאֿפוצסױרַא ,ןעשנעמ ַא טסבוז וד זַא ,טרעהעג ּבָאה יא ---
 , רינרוט ץֿפױא דרעּפ עניײד טימ

 =וצ ףיז ןעּבָאה ררָאֹּב רעסַײװ רעד רעטנוא ןעּפיל סמירעדליא
 ,לעביימש-לוטיּב ַא ןיא ןעגיוצעגפיונ

 ןייש בָאה .ףיא --- טנָאזעג רֶע טָאה --- נעװ ןייד יז .ײג --
 . ןעשנעמ ַא

 זיא ר עדמערפ רעד רעּבָא ,ןעפײרקעװא טלָאװעג ןיוש טָאה רע
 :ןעפורענּפָא ךיז טָאה ןוא ןעּבילּבעג ןייטש יז גירנעלקנײװק

 ענייר זַא ,טגָאז'מ ןוא ,דרעפ ןופ רעּבָאהּביל ַא ןיּב ףיא ,ףיש ---
 ,טלעװ רעד ןיא עטסנעש יד ןענײז דרעֿפ
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 רע ,ןעטלַא ן'פיוא קורדניײַא ַא ןהָא ןעּבילּבעג טינ זיא הֿפינח יד
 גידנעלעװ יװ ױזַא ,לעמיײצ סָאד ןעטלַאהעגניַא טועװעג ןיוש טָאה
 :טנָאועג טָאה ןוא טכַארטָאּב רעּבָא ףיז רע טָאה ףײלג ;ןעּבענבָאנ

 ריד ײז ףיא לעװ לָאמ שרעדנַא ַא ;טינ טנײה .,טיני טנַײה -- 
 | .,ןעמונרַאפ טציא ןיִּב ףיא ,ןעזײװ

 רערמערֿפ רעד ןוא ;ןײרַא דלעֿפ ןיא ןעמירעגקעװַא ןיא רע
 ןיא קירוצ ןַײג שוָאלעג לעֿפײמש םענערירפוצ ַא טימ ףיז טָאה
 / . טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,ןָאמעגּפָא טָאה רע ,ןײרַא טָאמש

 טגעלפ ,רינרוט ןופ גָאמ םוצ זיּב עמַאס ,גָאט עלַא ןָא ןַאד ןופ
 ײװצ ףױא לָאמַא ןוא ,שנעמ ַא ןעמוקנײרַא דלַאװ-ןעמלַאּפ | ןיא
 סוצ ןעמיקנָא טלָאװענ טָאה ײז וֿפ רערעדעי ןוא , ירד רעדָא
 , רינרוט ץפיוא דרעפ יד ןוֿפ רעריֿפ םלַא יש

 . ןרוח-ןּכ ףיוא טרעקָאלעג עלַאסעמ טָאה ןפיא ַאזַא ףיוא טָא



 ,ףניפ לעטיּפַאק

 .ווירב רענעמונעגרעביא רעד

 ענייז טגידנערַאּפ טָאה רוח:ןּב זיִּב ,טרַאװעג טָאה ףייש רעד
 ןעּבילּבעג ןיא רע ןוא ,דרעפ יד טימ ןעגגוּביא עגיגָאטּבלַאה
 רעגנוי רעד העזעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעדירפוצ טסֿפעה
 זַא ,רעּבַארַא יד םימ הלועפ ַאזַא טכַאמעג ןיוש טָאה לארשי.ןצ
 שינָאמרַאה ױזַא רעירַאק ןעֿפָאלעג זיא ןַאּפשעג-ריפ רעצנַאג רעד
 טינ ןיא רעניײא ןייק ,סניײא ןיײז ןעטלָאװ ײז ףײלג ,םּכסה ַאזַא ןיא ןוא
 ירעהירֿפוצ ףיוא ןעסירעג טינ ךיז טָאה רענײא ןייק .,ןענַאטשעגּפָאי

 --- ןסויריס ןערעקמוא ריד יא לעװ ,ףייש ,טכַאנרַאֿפ טנייה ---
 --- ,ררעפ ןעטלַא ם'נופ זלַאה םעד גידנעטעלג ,טגָאזעג רוח-ןכ טָאה
 ,ןענָאװטײר םוצ ןעמענ ףיז לעװ ףיא יוא

 : ,טגערֿפעג םירערליא טָאה | ?ףיג ױזַא --
 ;ףיוא גָאט ןיא טקעלק ,ףיש רעטונג ,ררעפ עכלעזַא טימ ---

 .ָאה ןוא ןעשנעמ יװ לכש ןעּבָאה ,עגירעקערש ןיק טינ ןענַײז יז

 ןָאטעג היצ ַא טָאה רע -- ָא רעד טָא ,ךיז ןעֿפױלוצכרוד ּכיל ןעּכ
 :ַארַא ריֿפ יד ןופ ןעטסגניא ן'פיוא ןענעלעג ןענַיז סָאװ ,סעצײל יד
 ,רימ טֿפַאד ,ןיא ןאראבערלא ןעפורעגנָא םיא טסָאה וד --- רעב
 ײלֿפֿפרד רע טעװ ענע רַא רעד םורַא זיירק םעד ,רעטסֿפינ רעד
 ,עגירעּביא יד יװ רעֿכיג לָאמ ירד ןיא ןעה!

 טגָאועג טָאה ןוא דרָאּב יד ןָאטעג טעלג ַא ךיז טָאה םירעדליא
 :ןעגיוא עגירעשטשילּב טימ



 יטיול ,זיא רעֿפלעװ ןוא ,ונ ,רעטסֿפיג רעד ןיא ןַארַאּבעדלַא ---
 ? רעטסמַאזגנַאל רעד ,גנוניימ ןיײד

 ץסערָאטנא ףייא ןעזיװעגנָא ריח-ןּב טָאה -- ַָא רעד טָא --
 ,םורָאװ ,!עזָאלרַאֿפ ףיוא ,השקשינ יז ןעמ געמ םיא ףיוא רעּבָא
 ןעצנַאג ַא ןעֿפױל וצ חֹוּכּב ןיא רע זַא ,ךייש ,ןייז ןעסיוו טסּפרַאד
 ךעֿפײרגרעד רע טסעװ 4,ןיגרַאפ טעװ ןיז יד ןעװ טשרע ןוא גָאט

 ,טײקֿפיג רעטסערג ןייז וצ

 .,טגָאזעג םירעדליא טָאה -- טכערעג ךיוא זשסיּכ סָאד --
 ,ךייש ,ארומ ףיא ּכָאה ךַאז ןייא רַאֿפ רָאנ --

 ,טסנרע ןערָאװעג זיא םינּפ סמירערליא
 לָאטנײק רעמיור יד ןענָאק ףמואירט וצ הקושּת רעײז ןיא --

 יד ײּב .ףטלציפש ןוא  ףאלסיֿפרעטניה ערעײז ,רשּכ ןעּבײלּב טינ
 ,םַאנסיוא ַא ןהָא רעמיור עלַא ײּב ,לָאצ ַא ןהֶא שממ ןענײז ןעליּפש
 קיטש:רמש ערעײז ּפָא ײז ןעוט ןענעווטיר ןוֿפ ןעשינענָאי תעשּב
 רעבײרטנָא םעד ןופ ,רעּבײרטנָא םעד זיִּב דרעפ םעד ןיֿפ ,ןעמעלַא
 גטבַא קרַאטש ּביג ,ףײש רעטוג ,רעּבירער ,תיּבה:לעּב ןייז ויִּב
 'יִצ וצ טינ ןערמערֿפ ןיק זָאל רינרוט ץֿכָאנ זיִּב ,םנעגײא ןײר ףיוא
 ןעצנַאגניא ןיײז ושסליװ רעמָאט ,ןָאט קוק ַא רָאנ וליּפַא ,דרעפ יד
 רעװעג טימ ךַאװ ַא וצ ײז וצ לעטש ;רעמ ךָאנ יט ָאט ,רעכיז
 .ארומ םוש ןייק ךיא ּכָאה ןַאד ןניוא ןעֿפָא ַא טימ ןוא טנעה יד ןיא
 ,רינרוט ם'נופ גנַאגסױא ן'רַאֿפ טינ

 - ,ררעּפ יד ןיפ ּפָארַא ײז ןענַײז טלעצעג ןיא גנַאננײרַא םייב
 'ײּב רעװש היא ,טסנָאֹז וד סָאװ ,גנידצלַא ןָאט לעװ יא ---

 יעירטעג ענײמ ןיפ טנַאה .ףעד--רעסיוא .טנַאה .ןַײא .ןַײק .זַא .,טָאג ||
 -ץטש ןיא לעװ טֿכַאנײּב טנַײה ,ןערירוצ טינ דרעפ יד וצ ףיז טעװ
 טָאה םירערליא --- םֹוירַא ןוֿפ ןוז ,טציא ןוא ,ײז וצ ךַאװ ַא ןעל
 םַאוגנַאל םיא טָאה ןוא וירּב ןטימ טעקַאּפ םעד ןעמינעגסױרַא

 .--- םיא ףיוא ךיז גידנעזָאלּפָארַא ןוא ןָאװיד םוצ גידנעײניצ ,טנעֿפעעג
 ,ןײטַאל ןײד טימ סױרַא רימ ףלעה ןיא רימ ןעּבעל ךיז ץעז

 - ,וירב םעד ן'רוח-ןּכ ,טגנַאלרער טָאה רע
 ףייא טסנעייל ר סָאװ ,רימ שטײטרַאֿפ ןוא ליק ן'פיוא ןעייל --

 .יעגָארמרַאֿפ טינ שממ ךיא ןָאק ןײטַאל'ס ,תובָא ענײד ןופ ןושל םעד

304 



 =עננָא טָאה ןוא גנימיטש רעכיליירּפ ַא ןיא ןעװעג זיא רוח-ןּב
 ךיז טָאה רע ,*ן'סוטַארג וצ עלַאסעמ, ,ןענעײל וצ ןױלגרָאז ןעּביוה
 .סָאד ןעּפַאלק טֿכַאטעג םיא טָאה ליֿפעגרָאּפ ַא סיּפע ,טלעטשע גּפָא
 ,גנונערפיוא ןַײז טקרעמַאּכ טָאה םירעדליא ,ץרַאה

 ,ןעײל ,וג ---

 סײנָארעּביא ןעּבױהעגנָא ןיא גנוגידלושטנַא ןעטעּבעג טָאה רוח:
 ץנייא ןעוועג זיא ווירּב רעד זַא ,ןעגָאז וצ גונעג זיא'ס ,ןענעײל וצ
 ןסימַארג וצ טקישעג טָאה עלַאסעמ סָאװ ,סעיּפָאק ײװצ יד ןופ
 ,קַאלַאפ- לעזניא ןיא עיגרָא רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא

 ,ןרוח-ןּכ ןעזיװענ זיולּב ןעּבָאה װירּב ם'ניפ תורוש עטשרע יד
 ןעטעּפש וצ עבט ןייז וצ ןעּכילּבעג ײרט ךָאנ ןיא רּבחמ רעײז זַא

 ןעמיקעג זיא רענעייל רער וַא רעּבָא ,ןעמעלַא ןוא ץלַא רעּביא
 ,טײהנעגנַאגרַאֿפ יד ן'סוטַארג טנָאמרעד עלַאסעמ ואװ ,טרָא םוצ
 טָאה לָאמ ראט ַא ןוא ןרעטיצ וצ ןעּבױהעגנָא לוק טרוח-ןּב טָאה
 טיורג טימ ,ןעשרעהַאּב וצ ףיז ידְּכ ,ןעלעטשּפָא טזומעג ךיז רע
 .טסקנײרעג וד בוא, :רעטײװ טנעײלעג רע טָאה גנוגנײרטשנָא
 ויצ רעסעּב סָאװ ירּכ זַא ,ןעסָאלשַאּכ טלָאמעד עדיײּב רימ ןעּבָאה
 -ַאֿפ רער ןוֿפ רערילגמימ עלַא רימ ןעזימ ,ליצ רעזנוא וצ ןעמוק
 ךז טָאה רע) 'לױמ'ס לָאמ עלַא ףױא ןעכַאמרַאפ רוח עילימ
 .ירעד ןוא --- (טמעטעעגֿפױא ףיט טָאה ןוא טלעטשענּפָא רעדיוו
 לָאטנײק ןיוש ןעלָאז ײז זַא ,ױזַא ןָאמעג ײז טימ ןעמ טָאה רעּב
 טֹּתְרַאְדֲעְג ײז ןעּבַאה ןעּברַאטש םנה ,ןהעז טינ טלעװ יד רעמ
 יי לט םקונײא ו"טימ

 :וירּב רער .ןעשרעהַאּב ךיז טנָאקעג טינ ןיוש רוח-ןּב טָאה רעמ
 םינפ םָאר ףיז טָאה רע ןוא ,טנעה עניז ןופ ןעלַאּפעגסױרַא זיא
 ,טלעמש רַאֿפ

| 

 יב רענײא ףיא רָאנ ,ןעּברָאטשעג ,,,ןעּברָאטשעג ןענײז יז ---
 ' ,ןעּבילּבעג

 טקיקעג ליֿפעגטימ טימ טָאה ןוא ןעגיושעג טָאה ףײש רעד
 ןעּבײױהעגּפױא ףיז רע טָאה ףוסל ,רעצ םנַאמ ןעגנוי םעד ףיֹוא
 ; טגָאזעג טָאה ןוא

 ןעײל ,הליחמ ןעטעּב ריד ײּב ףרַאד ףיא ,סירַא ןיפ ןוז --
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 ןוא טגיהורַאּב ןעּבָאה ףיז טסעװ וד זַא ,ןײלַא רעּביא ווירּב םעד .

 וטסעװ ,ףיס ן'זיּב טלַאהניא םעד רימ ןענעײלרעד חוּכנ ןייז טס} וװ

 ,קירוצ ןעמוק ףיא לעװ ,ןעגָאזנָא ןעקיש רימ
 .רַאפ שממ רע טָאה טימרעד ןוא טלעצעג ןוֿפ םורַא זיא רע

 ,ענײז תווצמ עטסערג יד ןוֿפ ענייא טניד|
 ףיז טָאה ןוא ןַאװיד ץפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ףיז טָאה רוח-ןּב

 .ַאּב לעסיּב ַא ףיז ,רעמוק ןוא רעצ ןײז וצ ןעּבעגעגּפָא ןעצנַאגניא
 טנעײלרעד טינ ךָאנ טָאה דע זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,טניהוד
 .ונעג םיא ןוא ןעּביױהעגפיוא םיא טָאה רע ,ףוס ץזיּב ווירּב םעד
 ,ןעסענרַאֿפ טינ םּתסה ןמ ףךָאנ טסָאה וד, :רעטײװ ןענעײל ןעמ:
 ןיא ,רעטסעװש ןוא עמַאמ סרעלַאֿפנָא םוצ ןָאטעג טסָאה וד סָאװ
 טסעוו וד זַא ,ךיא ףָאה ,טײקכילדנַײרֿפ ןיײד ףיוא ףיז .גידנעזָאלרַאפ-
 ,ןעגערפ ךיד לעװ ךיא בוא ,ןעּבָאה טינ לעּביארַאפ ןייק רימ ףייא
 יןטיױט ןיוש ןענַײז ײז רעדָא ךָאנ ײז ןעּבעל יצ

 לָאמַארעריװ ןוא לָאטַארעּבָא טָאה ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רוח-ןּב
 .רַאפ טימ ףילדנע טָאה ןוא טרָא ןעגיזָאד םעד טנעילעגרעביא
 : ;ןעֿפורעגםױא גנורעדנואוו

 ןטינ סע םיײװ רע !ןעּברָאטשעג ןענײז ײז יצ  ,טינ םײװ רע ---
 ןיא גנונעפָאה יד !רַאה םעד טָאנ ןופ ןעמָאנ רעד ןיא טּביױלעג

 | ! ןערָאלרַאֿפ ןעצנַאגניא טינ ,םע טסײה ,ךָאנ

 ,טקרַאטשעג ױזַא םיא טָאה גנונעֿפָאה עטֿכַאװעגֿפױא ײנ עגיזָאר יד
 ,ףוס ן'זיּב ווירּב םעד ןענעײלרעּביא טנָאקעג ןייש טָאה רע זא

 נול ַא ראג טנָאועג רע טָאה -- ןעּברָאטשעג טינ ןענַײז .ײז --
 רע טלָאװ טינַא ,ןעּברָאטשעג טינ ןענַײז יז --- ,ןעטכַארט ןערעג

 !ןופרעד טסיאװעג רעביז
 ןוא ירּב םעד טנעײלעגֿפרוװ ּפָאק טימ לָאמַא ךָאנ טָאה רע

 טָאה רע .קנַארעג ןעניזָאד ם'ניא ןערָאװעג רעקרַאטש ךָאנ זיא
 - | ,ךייש ץֿפָאנ טקישעג

 טלעצענ ןעֿפילדנײרֿפטסַאג ןייד יא ןעמוקעג ןיִּב ףיא זַא --
 רעּכַארַא רעד יװ םעדֿכָאנ ,טגָאזעג רוח-ןּב טָאה -- ףיש ,ןײרַא
 גיוא ןעּבילּבעג ןענייז ײז ןוא ןַאװיד ן'פיוא שצעזעגקעװַא ךיז טָאה
 *עװ ריד ןעלייצרעד וצ הערּכ טַאהעג טינ ךיא ָאה ---גיוא ףיוא
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 וצ ידּכ ,ניטײנ רַאֿפ ןעטלַאהעג סע ּבָאה ףיא יװ ,רערעמ ךיז ןעג
 ןײגמורַא ןענעק ןיא טיגעג גונעג ןיּב ףיא זַא ,ךיד ןעגייצרעּביא
 יא ,ןעױרטרַאּפ ארומ ןהָא רימ יז טסנעמ וד זַא ןוא ,דרעפ םורָא
 ןעּבעל ןײמ ןופ עטכישעג יד ןענָאזסױא טלָאװעג טינ ריד ּבָאה
 ןײרַא טנעה עניײמ ןיא ןעּבעגעג רימ טָאה סָאװ ,לַאפוצ רעד רעּבָא
 ףיא סָאד ,ליֿפ ףיא זַא ,שילרעטסיוא ױזַא זיא ,ווירּכ ןעניזָאד םעד
 ,רימ וצ תוֿײש ַא טָאה סָאװ ,גנידצלַא ןיא ןעױרטרַאֿפ ריד ךיז זומ
 ,ןערָאװעג רָאװעג ווירּכ ןעגיזָאד ם'נופ ןיִּב ףיא יװ זַא ,ךָאנ םרפ2
 ןעֿכַאמ ןעומ רימ ןעֿכלעװ ןענעק ,דנײפ ןײ א רימ ןעּבָאה
 לעװ ןוא ווירּב םעד ןענעײלרעּביא ריד לעװ ךיא ,דנוּכ ןעשיֿפּתוש ַא
 ןיוש ךיז וטסעוו ןַאד ,םיא וצ ןעגנורעלקרע עגיטיינ יד ןעּבעג ריד
 ;םִא יז טָאה ריד ּביוא ,ןוא גנונערפיוא ןיימ רעּביא ןרעדנואוו טינ רעמ
 ,ןייז לחומ סע רימ וטסעװ ,דניק ַא יװ ךַאװש ןיּב ךיא זַא ,טֿכאדעג

 ,ןענעיײל סרוח.ןּכ וצ טרעהעגוצ ךיז ּפָאק טיט טָאה ףייש רעד
 .עג טנָאמרעד זיא'ם ואװ ,טרָא םעד וצ ןעמוקעג זיא רענעי זיִּב
 ןעריא םעד ןעטכענ ּבָאה ףיא, ;םירעדליא ןעטָאנ רעד ןערָאװ
 .רָאד ָאטינ טציא רע ןיא רעמָאט ןוא ןדלַאװ סענּפַאד ןיא ןהעועג
 זַא ױזַא ,טנעהָאנ רעד ןיא ץעגרע אמהסמ ףיז רע טניפעג ,ןעמ
 טסלָאז וד ןעװ ,גױא ץֿפױא םיא ןעּבָאה וצ גנירג ןייז טעװ רימ
 .עג ריד ףיא טלָאװ ,טציא רע ןיא םרָאפ ואװ ,ןעגערפ ןעװעג ףימ
 י** ןרויפ טפפ טפ9 ה ןײ2 8 6 רבה  י(8!16  פ 9 טי ט8 86 = האב8 58 טמ 84 88 6 4
 - .ךז=ימט= ןע 8 א ןעבשעב שרה פנ 8 ופ ,רעשר ףי= טרעט 2 סאפ שא 4447 2 {4/ והא  שווועא =} +ה/ שרון ןק

 | ,"רלַאװ
 סָאװ ,ןָאט ַא טימ ןעפורעגסיוא םירעדליא  טָאה -- ןַאהַא --

 ךיז רע ּבָאה יײּברער ןוא ,סעּכ ײס ,שוריח ייס טקיררעגסױא טָאה
 | ,רעגניֿפ יד טימ ררָאּב יד טרעּביױשעג

 - טגָאזעגרעביא רוח-ןּכ טָאה---דלַאװ:ןעטלַאּפ ןעטלַא ם'ניא,---
 / ,"רגוּב םעד םירערליא ףײש ןופ טלעצעג ם'ניא

 ןיז - ,ןָאטעג רענוד ַא רעטלַא רעד טָאה -- !רנוּכ א ,,,ךיא --
 .ָאה ןעפיל יד ,גנוגערפיוא רַאפ טלעסײר מעג שטמ ףיז טָאה דֹרָאּכ

 ןיז ףיױא ןרעדָא יד ןוא ןרָאצמירג רַאפ ןעגיוצענפיונוצ ךיז ןעּכ
 םינ ריש ןעּבָאה ײז ןַא ,ןעּפָאלעגפױא ןענײז ןלַאה ןוא ןרעמש
 ,טצַאלּפעג
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 -ירַאַּכ ַא טימ ןעטעּבעג רוחןּב טָאה --- ףייש ,עגר ַא ךָאנ --
 טציא ,ריד ןענעװ גנוניימ סעלַאסעמ זיא סָאד --- ןָאט ןעגידנעגיה
 ,תוארתה עניײז םיוא רעה

 ;רעטײװ טנעײלעג טָאה רע ןוא
 טעװ סָאװ ,דנוּב םעד םירעדליא יש ןופ טלעצעג ןיא ., ,

 רעונוא ןופ ןעײרדסױרַא ןענָאק ףס ןײק טינ תועמשמ ןיוש 'ךיז
 םעסויצנעסקַאמ בוא .,ןע'שוריח טינ ךיז טסלָאז ,טנַאה רעקראטש
 םעד ןעצעװצקעװַא -- ןיז טעװ המחלמ רעד וצ הנכה עטשרע
 | ,"םיור ןייק םיא ןעקישּפָא ןוא ףיש ַא ףיוא רעּכַארַא

 :נעצ רעּביא ףײש םעד !ןעמירעדליא --- ךימ !םיור ןייק --
 !םיור ןײק --- ףימ !עטנעּפָאװַאּב ןעזיּפש טימ ,רעטײר טנעזיוט

 .םיוא טנעה יד ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגֿפױא טעּפמיא טימ זיא רע
 .ערק יװ טמירקעגסיוא ןוא טקערטשענסױא רעגניֿפ יד ,מיירפשעג
 | ,גנאלש ַא ײּב יװ עגידנעשטשילּב --- ןעגיוא יד ,ןעל

 יד ץוח ַא ,רעטעג עלַא ײּב רעװש ףיא ,ןײנ --- !טָאג ָא --
 !הּפצוה רעניזָאד רעד וצ ףיס ַא ןעמענ ןיוש טעװ ןעװ ! עשימיור
 ןעד רימ ןעזומ ,קלָאֿפ ןיימ זיא ײרֿפ ןוא ,ךיא ןיּב ןַאמ רעײרפ ַא
 ןעבעל ,רעגרע ךָאנ זיא'ס סָאװ ,רעדָא ?ןעֿפַאלקש יװ ןעּברַאטש
 טיא ךיא לָאז !םיפ יד וצ ןערַאה ערעײז יב ןעזױּפ סָאװ ,טניה יד יװ
 לָאו ץיג ןײמ ?ןעגָאלש טינ ףימ לָאז רע יּבַא ,טנַאה יד ןעקעל
 .ײו סינ היז רטמ גוש לאז ןײלַא היא ? ןיז סניימ טינ רעֹט ןיוש

 - אה 8 אפ =  יָנ סא פי" ץ יד ִצ ו ש ' ײ

 םעד ןעקנַאד וצ ןעּכָאה ךיא לָאז טפול םעטָא ןעדעי רַאֿפ ?ןערעה
 ןעװ ונני ןערעװ טנָאקעג רעדיװ טלָאװ ףיא ןעװ ,ָא ?רעמור
 רערָא !רימ ןופ רָאי גיצנַאװצ ןעלסײרטּפָארַא טנָאקעג טלָאװ ףיא
 ! ףניֿפ רָאנ רעדָא !שּטָאֿפ ןדעצ

 וצ יד טימ טלעסײרטענ ןוא ןײצ יד םיט טצירקעג טָאה רע
 ןופ טקַאּפעג יװ ,ךָאנרעד ,ּפָאק ן'רעּביא ןעטסיוּפ עטקיררעגפיונ

 ,טלעצעג קע ןיא ןײג טזָאלעג ףױ רע טָאה ,קנַארעג רעדנַאַא =
 םיא טָאה ןוא ןרוחףּכ וצ קירוצ טרעקענמוא ךײלג ףיז רעּכָא
 ,עצײלּפ רעד רַאֿפ טּפַאכעגנָא טנַאה רעד טימ קרַאטש

 ױזַא ,גנוי ױזַא ,סירַא ןיפ ןיז ,טרָא ןײד ףיוא ןיִּכ ףיא ןעװ ---
 מנירגַא בָאה ףיא ןעװ גרעװעג ןעצונַאּב ןיא םינעג ױזַא ,קרַאטש
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 ,קרַאטש נונעג ןיא סָאװ  ,טנורג ַא ,וד יװ טנורג ַאזַא ,חמקנ יצ
 .רַאפ וצ ךיז גונעג ,,,חמקנ יר ,סָאה םעד וליּפַא ןעגילײה וצ הוא
 ,,,ריד ףיא נָאז --- רוח-ןּב ,רוח-ןבכ !ןעלעטש

 .עג טרעווילגרַאּפ טולּב'ס זיא ןעמָאנ ןעגיזָאד ם'נופ גנַאלק םייּב
 .עג רע טָאה לּבלובמ ,טנימשרע ;ןרעדָא סרוח-ןּב ןיא ןערָאװ
 :ָאנ ץנַאג ןעּבָאה סָאװ ,ןײרַא ןעניוא ירד ןיא רעּבַארַא םעד טקיק
 ,רעײֿפ ןעדליװ ַא טימ טנערּבעג ענײז ןופ טנעּה

 ןעװ ,טרָא ןײד ףיוא ןיִּב ףיא ןעװ ,ךיא גָאז ,ריח ןופ ןוז ---
 . ענײר ןופ טפלעה ַא רָאנ ןעגָארטעגרעּכירַא טַאהעג טלָאװ ךיא
 עֿפלעזַא טימ טּבעלעג טלָאװ ךיא ןעװ ,,ן'תוינערוּפ עטנידרַאפ?טינ
 .ענ םינ טלָאװ'5 ,טהורעג טינ ךיא טלָאװ --- ,וד יװ ץ'תינורֿכיז
 | , ןעהור טנָאקעג

 יד ןעּבָאה ,טניוװמירוטש ַא ןופ ןעסירעגקעװַא יו .,טלַאהּפָא ןהָא
 ., לײמ סנעטלַא םעד ןופ טמָארטשעג רעטרעװ

 ןעּבעג עגוצ ףיא טלָאװ  ץתוינערוּפ ענענייא עניימ עלַא וצ --
 ןיא טגילײהעג ךיז טלָאװ ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ | תוינערוּפ יד
 יד טלָאװ ןוא ןעגיוצעג ךיא טלָאװ דנַאל וצ דנַאל ןופ .המקנ רעד
 טיהיירפ ןוא םכער רַאּפ המחלמ רעדעי ןיא ,ןעדנוצעגנָא רעקלעפ
 טלָאװ םיור ןעגעק ףמַאק ןעדעי ןיא ;טֿפמעקעגטימ  ךיא טלָאו
 , סרעסעּב ןיײק .גידנעגָאה טינ .ןעגױצענסױרַא דרעװש ןײט ךיא
 ןּוא ,םיּתרּפ יד ןוֿפ סעגניירעש יד ןיא טלעמשעג וליֿפַא ךיז ךיא טלָאװ
 ךיא טלָאװ ,ןעשנעמ ײּב רעגנייהּפָא ןײק ןענופעג טינ יא טלָאװ
 ךיא ןַאכיַאכיַאכ .. ןעװעג שאיײמ טינ טרָאֿפ ךיז ןעגעווטסעדניֿפ
 ןעּבײל טימ ,ףלעװ יד וצ ןענַאטשעגוצ טלָאװ ךיא !טָאג יב רעװש
 ײז ןעריֿפ וצ יּבַא ,רבח ןערָאװעג ךיא טלָאװ ןעטרעּפמעל ץ'א
 טימ טסואימעג טינ ףיז טלָאװ ךיא ,אנוש ןעשיֿפּתיש םעד ןענעק
 רעמיור ךָאד ןעטלָאװ תונּברק ענײמ יװ ױזַא ןוא ,ןייז.ילֹּב םוש ןייק
 רעײז ןיא ןערָאּבעג גונעת ןוא הואּת טימ ךיז ףיא טלָאװ ,ןעזעוועג
 ןייק םענײק ןוֿפ ןוא ,טעװענַאשעג טינ ףיא טלָאװ םעניײק ,םורַּב
 ריקפמ ךיא טלָאװ ,זיא שימיור סָאװ ,ץלַא ,טגנַאלרַאֿפ טיג רָאנג
 ןעװעג בי-קמ ףיא טלָאװ דרעװש םעד ןוא ,רעײֿפ ץפיוא ןעװעג
 םימחר ןעטעּבעג ךיא טלָאװ טֿכַאנ עלַא .ענערָאּבעג-שימױר ץלַא

. 9 



 י"ז ןעהײל רימ ןעלָאז ײז ,עזײּב יד ײס עטוג יד ייס ,רעטעג יד
 עלַא יד ןוא ,טלעק ,ץיה ,שינעקירט ,ןעטניװמירוטש --- םידחּפ ערע
 עלַא ,טּפול יד ןעמטרַאֿפ ײז עכלעװ םימ ,ןעמָאנ ַא ןהֶא ןעטֿפינ
 ןטױט םעד ןעניפעג ןעשנעמ עֿכלעװ ףרוד ,תוּביס רעטנעזיוט יד
 ןעּפָאלש טלָאװ ךיא ,ָא ,םי ץֿפױא ײט ןוא השּבי רעד ףיוא  ייס
 יי ,,,מלָאװ ךיא ,,,ךיא ,,טנָאקעג טינ

 ,גירנעמעטע רעװש ,טקַאהעגּפָא ךיז טָאה םימש םכײש םער
 -ײֿפ-םַאלּפ , רעצנַאנ ןײז ןוֿפ רעּבָא ,טנעה יד ןעכָארּבעג רע טָאה
 ןופ םשור םעד רָאנ ןעגָארטעגסױרַא רוח-ןּב טָאה השרד רעגידרע
 םענענושמ ַא ןופ ,תולוק עדליװ.הנושמ ןופ ,ןעגיוא עגירנענערּב
 ןוא ץרַאה ןײז ,םיא ןיא טֿפָאקעג טָאה סָאװ ,ןרָאצמירג ןעדנילּג
 ןעמונרַאּפ ןעװעג ליֿפוצ עגר רעגיזָאד רעד .ןיא םיא ןענײז חומ
 .ןָאזרעּפ רענעגײא ןייז וצ תוֿפײש ַא טַאהעג טָאה'ס סָאװ ,םעד טימ

 רערנעלע רעד טָאה ןערָאי עגנַאל-עגנַאל ךָאנ לָאמ ןעטשרע םוצ
 ןעמָאנ םעד ײּב ,ןעמָאנ ןעתמא ןייז ײּב ןעפור ךיז טרעהרעד רֹוחַּב
 ןָאק סָאװ . ,שנעמ ַא ןַארַאֿפ תוחּפה-לכל ךָאד זיא ,ןעטַאט ןײז ןוֿפ
 :ָאנ ןעגיזָאד ץפיוא מֿכער ןייז ןיא הדומ זיא סָאװ ,שנעמ ַא ,םיא
 רעגיזָאד רעד ןיא ,ףיורעד ןעזײװַאּב ןייק גידנעגנַאלרַאֿפ טינ ,ןעמ
 רעד ןופ גנַאל טינ ָאר טשרע זיא רעכלעװ ,רעּבַארַא ַא ןיא שנעמ
 !ןעמוקעג רּברמ

 םעד ףרוד ?ןעננַאגרעד סָאד שנעמ רעגיזָאד רעד טָאה ױזַא יװ
 יד סָאװ ,תורצ יד ןופ רָאנ טדערעג יז טָאה ןעטרָאד ,ןיינ ?װירּב
 טלײצרעד ףיז טָאה ןעטרָאד ,ןיטשסיוא טזומעג טָאה רוח עילימַאֿפ
 "עי סָאד ןיא רע וַא רעּבָא ןןעשינעפערט ענענייא ענייז ןעגעוו רָאנ
 םער ןעגעװ --- ,קסּפ ןעוײּב ם'נופ ןענורטנַא זיא סָאװ ,ןּבױק רענ
 םעד ןענעװ טָא עקַאט ,טסואװעג טשינרָאג ךָאנ ךָאד רע טָאה
 :עג ווירּב םער ןענעײלרעּביא ן'ֿכָאנ טלָאװעג רוח-ןּב טָאה טקנופ
 עטּבעלעגּפיױא-ײנ ןוא דיײרפ לופ ,גנורעלקרע ַא ךייש םעד ןעּב
 ךעּבײלּב וצ טערַאטסעג ףיז ןעגעװטסעדנופ רע טָאה ,גנונעֿפָאה
 : -  ,גיהור ףילרעסיוא

 ךיא ויוּפ רעניזָאד רעד טמיק יװ ,רימ גָאז ,ףײש רעטונ ---
 | | ?טנעה ענייד

 יא
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 ײָאה ,טעמש יר ןעשיווצ ןעגעװ יד ןעטיה סָאװ ,טײל ענַײמ ---

 +עג ןעּפָא םירערליא טָאה ---.,רעירוק ַא ײּב ןעמינענּפָא םיא ןעּב
 | | | ,טרעֿפסגע

 ?טײל ענײר ןענײז סָאד זַא ,ןייגרער ךיז טעוו'ס ּביוא ןּוא .,ונ --

 ףרַאד ףיא עֿכלעװ ,רעּבױר ײז ןעניז טלעװ רעד רַאּפ ,ןַײנ --
 ,ן'תיממ ןוא ןעּפַאֿפ רָאג

 ףייא ,רוח:ןּב ןעפורעגנָא ףימ טסָאה וד :ןײש ,ענַארּפ ַא ךָאנ --
 .שנעמ ןייק ָאטיג זיא'ס ןַא ,טנַײמעג ּבָאה ךיא ,ןעמָאנ סנעטַאט ןיימ
 וטסיײװ ןענַאװ ןופ ,ןענָאק ףימ לָאז סָאװ ,טלעװ רעצנַאג"רער ףיוא
 - ?ןעמָאנ ןיימ

 ,הער רעד טימ ןעגָאלשעג ךיז טָאה םירערליא
 --- ןעּפורעגּפָא ףיז ףוס:לכ:ףוס רע טָאה --- יד ןָאק ףיא --

 .ןעגָאז םינ ףָאנ טנײה ריד ףיא רָאט רעמ
 - ?ןעגײװש וצ טגָאזענוצ ןעצימיא טסָאה ---

 'טײרדענסיױא ףיז ףיש רעד טָאה ,טרָאװ ןייק גידנרעֿפטנע טינ

 'ףד רע טָאה ,סָארדרַאפ םרוח-ןּב טקרעמַאּב רעּבָא ;ןײגוצקעװַא
 | ;טנָאזעג ןוא טרעקענמוא

 רמציא ײג ךיא ,ןערײר טינ םעד ןעגעװ רעמ לײװרעד רימָאל --
 :ץלַא ריד ףיא לעװ ,קירוצ ןעמוק לעװ ךיא זַא ,ןײרַא טָאטש יא
 ,װירּכ םעד רימ ּביג ,ןעגָאזםױא

 ..נײרַא ,סוריּפַאּפ םעד טלעקיוװעגפיונוצ גידװעגרָאז טָאה םירעדליא
 :לעורער ןערָאװעג רעריװ זיא ןיא הפטעמ רעד ןיא םיא טנײלעג
 | .,רעהירפ סָאװ ,ןַאמ רעשיגרענע רעגידעּבעל רעגיּב

 -.עג םיא רע טָאה --- !ןרעפטנע רימ וטסעװ עשז:סָאװ ,ונ ---
 ןעּבָאה סָאװ ,רעניד יד ףיוא ןוא דרעפ ן'פיוא גידנעטרַאװ ,טגערּפ
 טלָאװ ךיא סָאװ ,טנָאזענ ריד ּכָאה ףיא --- ןעטײלַאּב טלָאזעג םיא
 , טרעֿפטנעעג טינ רימ טסָאה וד רעֶּבָא ,טרָא ןיײד ףיוא ןָאמענ

 ךָאנ ריד לעװ ןוא ,ךיש ,ןרעפטנע טלָאװעג ריד ּבָאה ףיא ---
 .,םינּפ ןײז ןופ ײס ןוא ,ןעפורעגּפָא יז רוחןּב טָאה --- ןרעפטנע

 עפיט עטכַאװענֿפױא רעדיװ יד טדערעגסױרַא טָאה לוק ןייז ןוֿפ ייס
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 ,ןָאמ ףיא לעװ ,טנעֿפערעגמױא טסָאה וד סָאװ ,ץלַא --- גנוגערפיוא
 יװ ,מײצ עגנַאל ַא ןיוש ,תוחוּכ עֿכילשנעמ ןיא .טניל'ס ליפיוו ףייא
 עטצעל ענײמ ןוֿפ העש ערעי ,המקנ רעד טנילײהעג ךיז ּבָאה ךיא
 בָאה ךיא ,קנַאדעג ןעגיױָאד ץטימ רָאנ טּבעלעג ךיא בָאה רָאי ףניֿפ
 רער ןוֿפ םיגונעּת יד ,טסַאר ןײק ןוא הור ןייק ןענוגרַאפ םטינ ףיז
 ןיא .ןעניוצעג םינ ףימ ןעּכָאה םיור ןופ סנעגינעגרַאפ יד ,דנעגיי
 ,המקנ רעד וצ ךיז ןעמיירגוצוצ ידּכ ,רָאנ ןעּבילּברַאפ יא ןיִּכ םיוד
 .עג רעּבָא ,סרערעל עטססמירַאּב יד ײּב טנרעלעג ךיז ּכָאה ךיא
 וצרעד ;עיֿפָאזָאליפ ןייק טינ ןוא קירָאטער ןייק טינ ךיא ּבָאה טנרעל
 -סיוא ןעוועג זיא ןעּבערטש ןײמ ,םײצ ןײק טַאהעג טינ ךיא ּבָאה
 ךיז ּבָאה יא ,רעװעג ןעטלַאה ןופ המכח רעד ןיא יז ןעדליּבוצ
 .ריצ יד ןיא םדעגיז יד טימ ןוא ןערָאטַאידַאלג יד םימ טרבחענ
 ם'ניא םרעטסײמטֿכעּפ יד ,סרעדעל עניימ ןעװעג ןענײז ײז טָא ;ןעק
 ןוא דימלּת ַא רַאֿפ ןעמינעגוצ ךימ ןעּבָאה רענַאל-טּפױה ןעשימיוד
 טציא ,ךַאֿפ רעײז ןיא הלועּפ ןיימ טימ ןעטלַאהעג םיורג ךיז ןעּכָאה
 יד גיניװ רימ רַאפ זיא סָאד רעּבָא ;ףייש ,טַאדלָאס ַא ךיא ןיִּב
 ןײז לָאז ףיא ,ט רערָאּפ ,טלעטשעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,עּבַאגּפױא
 המחלמ רעד ןיא ןענילײטַאּב ךיז ףיא ליװ רעּבירעד ,רַאהדלעּפ ַא
 . רער טָאג ןוא ,ןעגירנע ךיז טעװ יז רָאנ יװ ןוא ,טיּתרּפ יד ןענעק
 --- .יןַאר ,םולשּכ ןיא גירעּבעל םײהַא ןערעקמיא ךימ טעװ רַאה
 --- לעמיה םוצ טנעה עטקיררענּפיונוצ יד ןעּבױהעגֿפױא טָאה רוח;יּב
 . ץלַא ןָאק םָאװ ,אנוש ַא טָאה רע זַא ,םיור ןעזיײװ ףיא לעװ ןַאד
 .רעמיור טימ ןעלָאצַאּב רימ םיור טעװ ןַאד ןרעגײטש ןעשימיור 'פיוא
 ןיא סָאד טא ,ןָאמעגנָא רימ טָאה רע סָאװ ,םירוסי עלא רַאפ םולּכ
 יי !ךיש ,רעפטנע ןיימ

 -עג שוק ַא םיא טָאה ,ריחּב םע ד ןעמונעגמורַא טָאה םירעדליא
 | | ;טגָאזעג ךילרעייפ ןוא ןָאט

 ,ןמיס ַא ןיא ,רוח-ןּב ,ןײמשײּב טינ ריד טעװ טָאג ןַײד .ּביוא --
 וד ּבױא ןוא ,החטבה יד ריד ּכינ ףיא ,רעמ טינ טּבעל זע ןַא
 פא ךיא ביג קעווצ ןייד רַאַפ זַא ,העובש עטסֿכילרעײּפִייד --- טסליוו
 .נעמ ענײמ :ּבָאה היא סָאװ ,גנידצלַא ןוא ןײלַא ךימ תושר ןײד ןיא
 !תינֿפה יר ףיוא --- ןײלַא רּבדמ ןיימ ,ןעלמעק ןוא .דרעפ ענײמ ,ןעש
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 טכַאנײּב טנייה ךָאנ ,גונעג --- טציא ןוא !םעד ןיא ריד רעש ךיא
 ,ןעגָאזנָא ןעקיש ריר לעװ'ֿפ רערָא ,ןהעז ךיז רימ ןעלעוז

 ררעֿפ ן'ֿפױא ךיז טצעזעגּפױא ,טיײרדענסױא גיטסַאה ףיז טָאה רע
 ,ןזרַא טָאטש ןיא ןעמירעגקעװַא זיא ןוא
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 .סקעז לעטיּפַאק

 ,השורי יד

 יילש םעד ןריח-ןּב ןעּבעגעג טָאה ווירּב רעטּפַאכענרעּביא רעד

 ןעסיורג ַא םיא רַאֿפ טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעכַאז ךס ַא וצ לעס

 -לימַאֿפ יד זַא ,ןערָאװעג רָאװעג םיא ןוֿפ רע זיא לּכ.םדוק ,טרעװ

 א ןהנווּכ רעשירעדרעמ ַא ּבילוצ ןערָאװעג טגיטײזַאּב זיא רוח עי

 :עכרַאסױא ם'ניא טנילײטַאּב ךיז טָאה װירּב ם'נופ רעּבײרש רעד

 ?ירלישטימ ַא ןערָאװעג םערֿכרוד זיא ןוא וצרעד ןַאלּפ םעד ןעט

 םעד ןיֿפ לײט ַא ןעמיִקַאַּב טָאה רע זַא ןןעֿכערּברַאפ ם'ניא רעג

 יד זַא ;ןיפרעד םויה:דע ךָאנ טסינעג ןוא ןעגעמרַאֿפ ןעטריקסיפנָאק

 -עג טלָאה טָאה רע ןעֿפלעװ ,ןריח-ןּב ןופ גנוניישרע עטכירעגמוא

 רע זַא ;ןעקָארשעג םיא טָאה ,רעֿפערּברַאּפ-טּפײה ןעּפורוצנָא טָאה

 ייפ אּבהל ףיוא ןענערָאװַאּב יצ ךיז ױזַא יװ ,תוצע סנעטײצַאּב טֿפוז

 ןעגלָאפ וצ ןעװעג טײרג זיא רע זַא ןוא ,הנּכס רעֿפילצולּפ רעד

 ,ןעסײה םיא טעװ הירסיק ןיפ רעגידלושטימ ןייז סָאװ ,גנידסלַא
 ,םענעי וצ טנעה יר ןיא ןעלַאפעגנײרַא ווירּב רעד ןיא טָא ןוא

 טָאה רע ;םיא ןיא טדערעג טּפױהרעד ךיז טָאה'ס ןעכלעוו ןעגעו

 ףייא יװ ,ןעכערּברַאפ םעד ןיא אנוש ןופ יודיוו ַא טכַארּבעג םיא

 רוח-ןּב טָאה רעּבירעד ,הנּכס דענידגעהָארד רעד ןעגעװ הארתה ַא

 יד ױזַא יװ ,ןעטכַארטוצכָאנ ןעּבײהעגנָא ןײנקעװַא םמירעדליא ךָאנ

 :םײרט יד ןעװעג ןענַײז םיאנוש ענײז ,ןעדנעװוצּפָא הנּכס עניזָאד

 ןעּבָאה ײז ּבױא ;דנַאליחרומ ןעצנַאג ןיא עטסגימכעמ ןוא עטס
 ֹוצ טַאהעג טנורג רעמ ךָאנ דע טָאה ,םיא רַאפ טָאדעג ארימ
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 ןוצ גימולּבטלַאק טסיילפעג ףיז טָאה רע ,ײז רַאּפ ךיז ןעקערש
 ץלַא ןעּבָאה ןעליפעג ענייז :טסיזמוא רעּבָא ,ענַאל ןייז ןערעלקַאּב
 םָאװ ,טרַאעג סָאװפַאנק םיא טָאה'ס .ןעקנַאדעג ענייז ןעװעג רביג
 ךָאנ זיא ,ךָאנ ןעּבעל רעטסעװש .ןוא עמַאמ ןייז זַא ,הבשחמ יד
 זיא'ס זַא ,קנַארעג רער ןױש ןהרעשה ַא יװ שינ רעמ לײװרעד
 - -ּבײשַאּבטוא ַא טימ טליֿפעגנָא םיא טָאה ,גנונעּפָאה ַא ןַארַאֿפ ךָאנ
 רעֿכלעװ ,רעצימיא ןעװעג ןיא'ס סָאװ ,ןײלַא סָאד ,דײרפ רעֿפיל
 =עג םיא ףיז טָאה ,ךיז ןע ניפעג ײז ואוו ,ןעגָאז טנָאקעג םיא טָאה
 טלָאװ רע יװ ךײלג ,ןעשינעכוז עטסױטוא ליפ ױזַא ךָאנ ,טֿכַאד
 טָאה ליפעגרָאפ רעשיּבױלגרעּבָא ַא םעּפע ,ליצ םייּב ןעזעװעג ןיוש
 .ףיז ןעשימוצנירַא העדּב טָאה ןילַא טָאג זַא ,טגָאועגרעטנוא םיא
 .ןוחטי ןעּבָאה ןעסײזעג םיא טָאה הנומא ןיײז ןוא ,םיא ןעפלעה ןוא
 ,ןעטרַאװ גיהור ןוא

 .נָא טָאה ןוא רעטרעװ סמירערליא ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 טנָאקעג רעּבַארַא רעד טָאה ןענַאװ ןופ ,ןעטכַארטוצכָאנ ןעּביוהעג
 ןסערינָאמיס ןופ ןוא טינ ךָאד סיװעג ןֿפולמ ןופ ?ןעמָאנ ןייז ןײגרעד
 ָאקװד ןעּבָאה ןעסערעטניא ם'רחיס רעיכָאיטנַא םעד ;טינ ףיוא
 סע עלַאסעמ טָאה רשפא ,ןעגײװש ליטש לָאז רע ,טרערָאפעג
 רעמיור ן'רַאפ .טלָאװ רוס םעד ןעקערטנַא ;ןיײנ .,ןײנ ?טגָאזעגסױא
 | ,הנּכס עסיורג וצ ַא ןייז

 שינעטער'ס ;חומ םעד ןעֿכָארּבענ ףיז רוח-ןּב טָאה טסיזטוא
 טסײרטעג רעּכָא ךיז טָאה רע ,ןעֿפערט טנָאקעג טינ רע טָאה
 טָאה סָאװ ,שנעמ רעד ןײז םינ לָאז סע רעװ זַא ,קנַאדעג םעד טימ
 רנַײרפ ַא סיוװעג רע זיא -- ןעמירערליא רוס םעד ןעּבעגעגסױרַא
 .רגײרפ:השעמ ןעזײװסױרַא םײצ רעטכער רעד ֹוצ ףױ טעװ ןוא
 יש רעד זיא רשפא !דלודעג ּפַאק ַא ךָאנ ,ןעטרַאװ לעסיּב ַא ךָאנ
 טָאה רע ןעקַאט םיא בילוצ ןײרַא טָאטש ןיא ןערָאּפעג רָאג
 | ,ןערעלקרער וצ גנידצלַא ןעמוק קירוצ ץ'ֿכָאנ טגָאזענוצ םיא ךָאד

 םער ןעלקײקסױרַא ןעסײהעג רוחןּב טָאה ,גָאטימ ןעסעגעגּפָא
 .םורַא םיא טָאה רע .טײצ יד ןעּפוטשוצכרוד לעסיּב ַא ,ןעגָאװטײר
 .סנעלק רער .םויטנַארעּפ ןעטסערג ץטימ ןעטייז עלַא ןוֿפ טקיקעג
 טשטילגעגסױרַא םינ ףיז טָאה טײקגינײלק עטסדנימ יד ,טרּפ רעט
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 רענעײל רער סָאװ ,גנוגירירּפַאּב ַא טיִמ ןוא ,גיוא ףרַאש ןײז- ןופ
 .רעּביא ףיז רע טָאה ,ןײטשרַאפ טֿפער רעטעּפש טשרע יז טעװ
 ,רעטסימ ןעשיֿכירג ן'כָאנ ןעועג טכַאמעג יא ןעגָאװ רעד זַא ,טגײצ
 .לַאהעג ןעגָאװטײר ןעשיכירג ַא ןופ רע טָאה םיטיּפ ךס ַא ןיא ןוא
 רעטײרּב ןעװעג זיא ןעגָאװ רעד ,ןעשימיור ַא ןופ יװ רעמ ןעט
 ןרעשימױר'ַא יװ , רעקרַאטש ןוא , רעגירעדינ ,רעדער יד ןעשיווצ
 חוויר טימ ףיז טָאה ,גָאװ רעמ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןורסיח רעד
 ללבּכ ,ררעפ עשיּבַארַא עלערייא יד ןוֿפ חוּכ םעד ףרוד טקעדעג
 ביױקט ךַאלטנײװעג רעֿכַאמ:ןעגָאװ עשימיור יד ןעּבָאה ,טרערעג
 רער -- טײקרַאטש יד ןוא םײקנײש רער טיײקרעכיז יד ןעװעג
 יַּפש עשיּפמילָא יד ףיוא ,רעּבָא דנַאלנעֿפירג ןיא ;םרָאֿפ רעזעיצַארג
 ןופ ןעגעוװטײר טרָאפ םעד ןָא ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ,ןעל
 ,ןעטייצ סעסעליֿכַא

 ,ררעפ יר טריפעגסױרַא רוח-ןּב טָאה ,ןענָאװ םעד טקוקעגמורַא
 רע יאװ ,רלעפ ןיא ןערָאּפעגסױרַא זיא ןוא טנַאּפשעגנייַא יז טָאה

 טסכעה .יַאּפש ןיא ןײג טנרעלעג רנַאנַאכָאנ העש עבילמע יז טָאה
 ךַאלײרפ רעריװ ןוא ןעגנוציא יד ןוֿפ הלועפ רעד טימ ןערירפוצ
 קיריצ ףילטכַאנרַאֿפ טשרע טרעקענמוא ךיז רע טָאה ,טמיטשעג
 טירש עלַא ןעגײליצּפָא םולשַאּב ןעטסעפ ַא טימ ןײרַא טלעצעג ןיא

 פא טנַאקעג טינ ךיז טָאה רע ,רינרומ ץ'כָאנ זיּב ןעלַאסעמ ןעגעק

 ן'רַאּפ רענגעג ןייז טימ ךיז ןעטסעמרַאּפ וצ גונעּת ם'נוֿפ ןעגָאז
 ךָאנ ןענָאק ןעלַאסעמ ץוח ַא זַא ;ןעגיױא יד ןיא דנַאל-חרזמ ןעצנַאג

 סָאד --- ףױא ןעטנעדיקנָאק ערױעדנַא םיא ןענעק ןעטערטסױרַא
 טָאה ןוחצינ ןייז ןיא ,ןעלַאּפוצניא ןעּבכױהעגנָא טינ רָאג םיא טָאה

 ןיא ןיחטיּכ ןעליפ טַאהעג טָאה רע ,טלעפײװצענ טינ וליֿפַא רע
 ם'נופ תולעמ עֿכילכײלגרַאפמוא יד ןיא ןוא טסנוק רענעגיײא ןײז
 | , ןַאפשעג-ריש

 ,סערַאטנַא ,תמא טינ !רע ןָאל ,ןעקיִקנָא ךייא רָאנ רע זָאל ---
 ור ,ריאַאּטַא וד ןוא ,לעע גי ר רעװַארּב ןיימ וד ןוא ?ןַארַאּבערלַא
 ענײמ ,ןעקוקנָא ףיֵא רָאנ רע ןָאל -- ,סרעלדָא יד ןוֿפ גיניק

 | !רעדניק
 .עטשּפָא ,ןרעדנַא םוצ דרעּפ ןײא ןופ ןעגנַאגעג רֶע זיא ױזַא
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 סימ ײז גידנעלטרעצ ןוא גידנעטעלג ,ןרערעי רַאפ ףיז גידנעל
 רערעטלע ַא יװ ױזַא רָאנ ,רַאה ַא יװ טינ ,רעמרעוװ עכילטֿפַאשּביל
 ,רערירּב ערעגניא ןעשיווצ
 .נײרַא םייּב ןעסעזעג רוח-ןּב זיא טכַאנ יד ןעלַאּפעגוצ = זיא'ס זַא = |

 ,ןעמירעדליא ףױא טרַאװעג טָאה ןוא ןײרַא םלעצעג ץ'רַאפ גנַאג
 טינ טָאה רע .טָאטש ןופ טרעקעגמוא םינ ךָאנ ךז טָאה רעכלעוו
 ךיש רעד ,טײקגיהורמוא ןייק םינ ןוא דלורעגמוא ןײק טינ טליּפעג
 | ,סָאװ רעמָאט ןעטיװ יצ ןעּכעג סלַאּפנעלַא םיא טעװ

 םעד תמחמ יצ ,הלועּפ םדרעפ יד ןופ חור-תחנ םעד תמחמ יצ

 ן'כָאנ ןערָאּבעגמױא ךיז טָאה רע ןעֿפלעװ ןיא . ,רעסַאװ ןעטלַאק
 טימ עקַאט ןוא ,ךלמה-ריּכ ןעסעגענּפָא טָאה רע תמחמ יצ ,ןערָאֿפ
 רעד תמחמ טַאלג רשפא רערָא ;ןעגידניזרַאפ וצ טינ טימעּפַא ַא
 רימּת טמוק סָאװ ,רוטַאנ רעד ןופ הנתמ רעניזָאד רעד ,עיצקַאער
 ,ןײז טינ לָאז השעמ יד יװ --- ,טײקנעגָאלשעגרערינ רעפיט ַא ךָאנ
 רענעּבױהעג ףילטניײװעגרעסיוא ַא ןיא ןעװעג זיא ןַאמ רעגנוי רעד
 ץרַאה ןייז ,רעטרעטסײגַאּב ַא ןיא --- ןעגָאז טעמּכ ןָאק'מ ,גנומיטש
 םיא טָאה החנשה יד ןַא ,ןוחטיּב טימ ןעװעג לופ רעדיװ זיא
 עלַא ןיא ןיטשיײּב ןוש םיא טעװ ןוא ןפדור וצ טרעהעגֿפױא
 , ןעמיונ ענײז

 .םָאװ ,םעטיּפָאק םררעפ ַא ןוֿפ ןעּפַאלק ַא טרעהרעד יז טָאה'ס
 ןעמיקעגנָא ןיא םורַא עלײװ ַא ןיא ,טרעטנעהענרעד ךיג ךיז טָאה
 ,טייהרעגידנעטײר ףולמ

 לוק .ןעֿכילײרֿפ ַא טימ טנָאזעג ףולמ טָאה --- סוירַא ןופ ןוז --
 --- ןעוועג זיא רדס רעד יװ טסירנַאּב ןרוח-ןּכ טָאה רע יװ םעדֿפָאנ
 ףֹּכיּת ךיז ןעצעז ךיד טעּב ןוא םורג ןייז ריד טקיש םירעדליא יש
 ,ריר ףוא טרַאװ רע ,ןײרַא טָאטש ןיא ןערָאּפ ןוא דרעֿפ ן'ֿפױא

 ,ררעֿפ יד וצ קעװַא רוח:ןּב זיא ,טרָאװ ןייק גידנעגערפ טינ

 וצ לג זיא ןָארַאּבערלַא ,ןעסעגעג ןוא ןענַאטשעג ןענײז עבלעוו
 וצ טּפַאשטײרג ןַײז םיא גידנעגײלרָאּפ  יװ ױזַא - ,ןעּפָאלעגוצ םיא
 רעטײװ קעװַא רעּבָא ןיא ,ןָאטעג טעלג ַא םיא טָאה רע ,ןעניד
 ןעּבָאה עֿכלעװ ,ריּפ יר ןופ טינ ,ררעֿפ רערנַא ַא ןעּבײלקוצסױא
  םורַא עלײװ ַא ןיא ,ךילרירַאּכמוא ןעּבײלּב טפרַאדעג רינרוט ןזיּב
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 רער וצ ןערָאֿפעג גירנעגײװש ןוא ףיג רעטײר ערב ןענײז
 | ,וצ טָאטש

 ;יקועלעס יר ןופ קירּב רעד וצ לעקיטש ַא גידנערָאֿפרעד טינ

 ,סָארַאּפ ַא ףיוא ףײט ץן'רעּביא טפישעגרעּבירַא ךיז ײז ןעּכָאה ,ןעד
 רעריװ ףיז ,גערּב ןעטֿפער םעד עוַאּפ געװ קיטש ַא טגײלעגנָא
 .ענניירא ןענײז ןוא ךייט ץ'רעּביא םָארַאפ ַא ףיױא טֿפישעגרעּבירַא
 .יוטשעג יז .טָאה רוח-ןּב ,טײז-ברעמ ןוֿפ ןײרַא טָאטש ןיא ןעמיר
 .רָאפ ּבילוצ ןערָאװעג טכַאמענ זיא געומוא רעשּביה רעד .זַא ,ןעס
 | | וי ,טײקגיטכיז

 רעמנוא ,עיצנַאטס-דָאל סעסערנָאמיס וצ ןערָאּפעגוצ ןענײז ײז
 ןעטלַאהעגּפָא ףולמ טָאה ,רַאלקס ןעסיורג םער רָאפ ,קירב רעד
 | | | ,דרעֿפ םעד

 ,פָארַא ךירק -- טגָאזעג רע טָאה -- ןעמוקעג  ןענַיז רימ -- 
 ,טרָא םעד טנָאקרעד טָאה ריח-ןּב
 ,טנערֿפעג רע טָאה --- !ךייש רער ןיא וואו --
 ,ןעריפ ךיר לעװ ףיא ,רימ טימ םוק --
 .ןֵּב ןיא רלַאּב ןיא ,ררעפ יד ןעמונע גוצ ײז ןופ טָאה רעטכעװ ַא

 ?םיוא ןיא סָאװ ,לעזיה ם'נופ ריט רעד רַאּפ ןענַאטשעג רעריוװ רוח
 .יּבלעורער רַאּפ ,ןיוה ןרעסערג ם'נופ ךַאד ץפיוא ןעוועג טיוּבעג
 .נַאגעגנײרַא ןעװענ לָאמנײא ןיוש זיא רע רעֿפלעװ ןיא ,ריט רעג
 : ;גנודַאלנײא ַא גינײװניא ןיפ םרעהרעד טָאה רע ,ןעג

 ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא .,ןײרַא יג --
 . ,ןײלַא ריח.ןּכ זיא ןײרַא ןוא ,ןעסיורד ןעּבילּבעג ויא ףולמ
 -נײא ןיוש זיא רע ואװ ,רענעגײא רער ןעװעג זיא ררח רעד

 ָאר ךיז טָאה ךַאז םוש ןײק ,ן'סעדינָאמיס רַאפ ןענַאטשעג לָאמ |
 טציא זיא לעטָאּפ סעסערינָאמיס ןעּבעל טינ רעמ } טרעדנעעג טינ
 :וק עטנװעג ַא לעטשעג םענרעצליה ןעטײרּכ ַא ףיוא ןענַאטשעג
 .ליז ןעּביז טימ ,םקואװ סנעשנעמ ַא .יװ ףײה יד ,הרונמ ענרעּפ
 ןעלעה ַא טימ טָאה טֿפיל סָאד ,ךַאלעּפמעל ענערנוצעננָא ענרעּב
 ענַײז טימ סמיזעג םער . ,טנעװ עטרינַאּפעג ירד ןעסָאנַאּב רעמיש
 ,ףעלבייש-רעמילג עטעלָאיֿפ .ןופ טיפוס םעד ןוא ןעליוק עטלונַאּב

 ,ןײטש ןעּבילּבעג רוח-ןּכ ןיא ,טירט עכילטע טֿכַאטעג
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 .ַאּב םיא ןעּבָאה ןוא רדח ןיא ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ ירד
 | ,רתסא ןוא םירעדליא ,סעדינָאמיס --- טֿפַארש

 םעיורנָאלבעג ןעקילּב ענייז ןעּבָאה רעביומיא ןוא גירנעלקנייװק
 רעפטנע ַא ןעֿכװ טלָאװ רע יװ ךיײלג ,ןרעדנַא םוצ םענײא ןיפ
 ײז ןעליװ סָאװ; :טרעּבקעעג םיא טָאה סָאװ ,עגַארֿפ רעד ףייא
 ךןעד ,טגנײרטשעגנָא רע טָאה םישיח ענייז עלַא *?ןעּבָאה םיא ןיפ
 ײז ןענײז :עטײװצ א ןעמיקעג ןיא ענַארּפ רעטשרע רעד הָאנ
 | | ילרנייפ רערָא דנײרֿפ
 ,ץרתסא ףיוא ןעטלַאהרַאּפ ךיז ןעגייא ענייז ןעּבָאה ףילדנע |

 טימ טרעֿפטנעעג םורג ןעמיטש ןײז ףיוא ןעּבָאה ליּבסנַאמ עדיײּב
 סיּפע ןענעלעג ןיא קילּב סרתסא ןיא רעּכָא ןקילּב ןעבילרניירפ ַא
 ףיילג וויטקניטסניא םע טָאה ריח.ןּב ןוא ,טײקֿפילרנירּפ י וו רעמ
 .עגֿפױא ןוימיד ןײז ןיא זיא עגר רעגיבלע רעד .ןיא ןוא  ,טליֿפרעד
 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןירעטּפינע רעד ןוֿפ רלי סָאד ןענַאטשי
 יװ רעּבָא ,עקשיריא רעטנחַאּב רעד ןענעקטנַא ףיילגרַאֿפ םוצ
 וצ טֿכַארּבעג טינ ףײלגרַאפ רעד טָאה ןעלַאּפ עכלעזַא ןיא רימח
 ,טַאטליזער םוש ןײק

 !רוח:ן3 --- 

 : ,רערײר םעד וצ ןָאטעג רעק ַא ףיז טָאה ריחּכ רעד
 ןוא ךילעמַאּפ ,טגָאזעגרעּביא םערינָאמיס טָאה --- ריח-ןּב --

 סָאר ןעמעװ ,רעד זַא ,ןעלעװ טלָאװ רע יװ ךײלג ,ּפָארט ן'טימ

 טרעװ ןעלופ םעד ,טײקגיטֿפיװ עצנַאג יד ןעליפרעד לָאז ,עגונ זיא

 .רעּבײא ם'נופ רירפ םעד וצ םענ -- ,רעטרעװ ַײװצ עגיזָאד יד ןיפ
 --- רימ ןוֿפ וצ םיא םענ --- תובא ערעזנוא ןופ טָאג םעד ,ןעמש
 ןיימ ןופ ןיא רימ ןוֿפ -- ןעּבעגעגוצ רע טָאה הקספה ַא ךָאנ ןוא
 ,ןיוה

 טָאה סָאװ ,רערעדעי ,לעטָאפ ןייז ןיא ןעסעזעג זיא םערינָאמיט
 .עֿפַאָּב ןייז ,םינּפ ןעֿכײלּב ןייז ,ּפָאק ןעגירתובלמ ןייז טכַארטַאּב
 םישוּבלמ-עטּבלַאֿפעג יר רעטניא זַא ,ןעסענרַאֿפ טָאה .,קוק ןעשירעל
 רעפרעק רעטרעקױהרַאֿפ רעטעשטעילַאקוצ ַא ןענרָאּברַאֿפ ָאד זיא
 ,קרַאטש ןעּבָאה ןעניוא עצרַאװש עסיורג יד ,םירביא ענעֿפַארּבוצ .ןיא
 -ערּפ עסײװ ענַײז רעטנוא ןיפ טקוקענסױרַא  גניירטש םינ רעּבָא

= 
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 יד טגײלרַאפ ןוא ּפָאק םעד ןעגױּבעגנָא רע טָאה גנולצולפ ,ןעמ
 .ָאד יד טציא ןוא רעניײז סורג רעד סָאװ ,טסורּכ רעד ףיוא טנעה
 :טָאה רֹוח:ןּכ ,רָאלק ןעװעג ןיא ,טײטַאּב ןעּבָאה גנוגעװַאב עניז

 ,ןענַאטשרַאֿפ סע |
 יח םעד --- טרירעג ףיט טרעפטנעעג רע טָאה --- סעדינָאמוס---

 יװ יזַא ןוא ,ןָא ףיא םעג ,רָאַפ רימ טסגײל וד סָאװ ,םולש ןעגיל

 / ףָאנ ,םורג ןײד ףױא ריד ףיא רעֿפטנע םעניײז ןעטַאט םעד ןיז ַא
 רענײא ןעלָאז רימ זַא ,ןעטעּב ןעלעװ ףיד ףיא םלָאװ ךַאז ןיײא
 | | ,ןײטשרַאֿפ טוג ןרעדנַא םעד

 :םרחיפ םעד ןעגײּברַאֿפ טלָאװעג רע טָאה ןפוא ןלעדײא ַאזַא ףיוא
 רַאּפ ןַיז טלָאװעג רע טָאה רַאה ןײק םינ ,הענכה וצ טּפַאשמײרג
 ערעדנַא ןיא םיא טימ ןײנוצנײרַא טֿפזענ טָאה רע ;ןסעדינָאמיפ
 : ,ןעגנוהיצַאּב ערעֿכעה

 גירנעדנעװ ךיז ,ןוא טנעה יד ןעזָאלעגּפָארַא טָאה םערינָאמיס
 | ;טנָאזעג ,ץרתסא וצ

 ,רעטכָאט ,לוטש ַא רַאה רעזנוא גנײרּב ---
 ןײטש עטלעטיײרעג ףיט ַא זיא ןוא לומש ַא טכַארּבעג טָאה יז

 ,ןעלעטשוצקעװָא םיא ואוו ,ןעסיװ וצ טינ ,ןעטַאט ןעּבעל ןעּבילּבעג
 ןֿפײא ָאד ןעקילּב עריא ןעפרָאװעג יז טָאה טײהנעגעלרַאּפ ןיא
 ,ןעניװשעג עריּב ןעּבָאה ײז רעּבָא ןןעטַאמ ריא ףױא ָאד טסַאנ
 םָאד זַא ,ףילדנע ,תושר םעד ןרעדנַא םעד רענַײא גידנעזָאלרעּביא
 -וצ רֹוח-ןּב זיא ,ןעקירד וצ רעװש וצ ןעּבױהעגנָא טָאה ןעגייווש
 וטש םעד טנַאה רעד ןופ ריא ןעמונעגסױרַא ,ןרתסא וצ ןעגנַאגעג
 =וֿפיצ רחוּפ םעד ,לעטָאֿפ םעד ןעּבכעל טלעטשעגקעװַא םיא ןוא
 ,סנעס

 .טגָאעג רע טָאה -- ָאר טָא ןעצעז ףיז לעװ ףיא --
 עגר ןַײא ףױא ,,,עדיא טיִּמ טנעגעגַאּב ךיז ןעּבָאה ןעגיוא ענײז

 רע ,קילּב םעד ןופ רעגנירג ןערָאװעג ןיא ןעריײּב רעּבָא ,רָאנ
 .ניטימסיורג ןײז --- יז ןוא ,טײקרַאּבקנַאד ריא ןענַאטשרַאפ טָאה
 - ,טײקנערײשַאּב ןוא טײק

 -פיוא רעגנירג ,טגָאזעג םערינָאמיֿס טָאה --- דניק ןיימ  רתמא---
 .,יעריּפַאּפ יד רימ גניירּב --- טמעטעעג
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 ענעסוריּפַאּפ ַא ןעמינעגסױרַא יז טָאה טנַאװ ןיא רעמלַא ַא ןוֿפ
 ,ןעטַאט םעד יז טגנַאלרעד ןוא הלינמ

 רעריװ סערינָאמיס טָאה --- רוח-ןב ,טנָאזעג םונ טסָאה וד --
 רענײא ןעוומ רימ --- הלינמ יד גידנעלקיװרערנַאנופ ,ןעּביױהעגנָא
 / מלעטשענֿפױנוצ ףיא ּבָאה ָאד טָא ,ןייטשרַאפ וצ ןהעז ןרעדנַא םעד
 יד ןעװ ,גָאט רעד ןעמוק טעװ'ס זַא ,ךיז גידנעטֿפיר ,ןוּבשחו.ןיד ַא
 יפָא וליּפַא ףיז שסלָאװ וד ןעװ ןיא ,ןרעדָאפ רימ ןוֿפ סע םסעוו
 ןיּכשחצןיד רעד ;ןענַאטשַאּכ טעד ףיוא ךיא טלָאװ ,ןוֿפרעד טגָאזעג
 רע ,יעריירוצפיונוצ יז ירּכ ,גיטײנ זיא סָאװ ,גנירצלַא ללוּכ זיא
 ןעגניהיצַאּב יד ןוא ןעגעמרַאּפ סָאד :ןעטקניפ .ײװצ רָאנ םורָא טמענ
 יוא רָאלק ןערעװ ריד רַאפ ןעלעוו ןעטקנוּפ עריײּב ,זנוא ןעשיווצ
 .רעּביא טציא ןייז טוג יֹוזַא םיא וטסעוװ ,ןוּבשחי-ןיד ם'נוֿפ ףילטײר
 ?ןענעייל

 רע טָאה רעּבָא ײּברעד ,ןעריּפַאֿפ יד ןעמינעג טָאה ריחןּכ
 ,ןעמירעדליא ףיוא ןָאמעג קוק ַא ךיז גידנעלקנייוק

 ומסָאה ךייש ןרַאֿפ -- טנָאזעג םעדינָאמיס טָאה -- ,השקשינ --
 ימ.יװ.ײס טרערָאּפ ןוּבשחי.ןיד רעד ,ןערעטש וצ סָאװ םינ - יז
 ,ףוס ן'זיִּב טנעײלעגרעּביא ןעּבָאה םיא טסעװ וד זַא ןוא ,תודע א
 םיײו . רע ,המיתח סמירעדליא ףײש םעד ןעניֿפעג רעטנוא וטסעװ
 רַאּפ ןעװעג ןיא רע סָאװ ,ץלַא ,רידי ַא רעגיי זיא רע ,גנידצלַא
 , ריד רַאֿפ ןײז ףיוא רע טעװ ,רימ

 ילדנ ײרפ םיא ןוא רעּכַארַא ן'ֿפױא ןָאטעג קוק ַא טָאה סערינָאמיס
 רעכילנע ַא טימ טקנַאדענּפָא טָאה רענעי ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעגוצ
 ,ןעֿפור ועגּפָא ךיז טייהרעטסנרע טָאה ןוא גנוגעװַאּב

 ,גיטֿפיר טגָאזעג טסָאה יד ---
 ,טנעקרעד ןיוש ךיא ּבָאה טֿפַאשדנײרפ ןייז ןוֿפ טרעװ םעד --

 טָאה --- טניררַאֿפ יז ּכָאה ךיא זא ,ןעזײװרעד רָאנ ףרַאד יא ןוא
 הליגמ יד ןץ'סערינָאמיס טגנַאלרעד טָאה רע ,טרעפטנעעג רוב
 ךיא לעװ ,סעדינָאמיס ,רעטעּפש --- .טצעזעגרָאֿפ טָאה ןוא קירֹוצ
 קירוצ וצ ײז םענ עלײװרעד ,ּפָאק טימ ןענעײלֿכרוד ןע ריּפַאּפ יד
 ריציקּב רעּביא רימ ּבינ ,טרעטַאמרַאֿפ טינ טסיּב וד ּביוא ,ןוא
 ,ןרעײז ךוּת םעד



 מָאה ןוא הלינמ יד ןרוח-ןּב ײּב ןעמינעגוצ טָאה סערינָאמיפ
 ;טגָאועג

 ,ןעריּפַאּפ יד וצ טלָאה ןוא רימ ןעּבעל ףיז לעטש ,רּתטא ---
 ,ןעשימוצ טינ ךיז ןעלָאז .ײז

 יד טנײלענֿפױרַא םיא טָאה ןוא ןעטַאט םוצ ןעגנַאנענוצ זיא יז
 זַא ,ןעמיקעגסיוא זיא'ס וַא ױזַא ,עצײלּפ רער ףיוא טנַאה עטֿכעה
 ,ןוכשח::ןיד םעד ּפָא סע ןעבינ ערב ײז

 יצסױרַא ,טנָאזעג רחוס רעד טָאה -- ןעגיוּב ם ע ד ןיא טָא --
 ןיא םָאװ ,עמוס יד טנעֿכײצרַאֿפ זיא -- ,טַאלּב עטשרע'ס גידנעה
 םעד ןיֿפ עגיצנייא'ס -- ןעטַאמ ןייד ןופ ןע עּבילּבעגרעּביא רימ
 ,רעמיור יד ןוֿפ ןערָאװעג טעװעטַארענ זיא סָאװ ,סנעגײא ןעצנַאג
 ערע ןופ ןערָאװעג טיהרַאֿפ טינ טלָאװ עמיס עגיזָאר יד ףיוא ןוא
 צ ןעּבָאה וצ גהנימ רעשידיא רעזנוא םינ ןעװ ,טנעה עשירעּביור
 .ַאטשַאּב ןיא עמיס עטעװעטַארעג עגיזָאר יר ,ןעלסקעװ טימ ןָאט
 ,הירדנסּכלַא ,םיור ןיא טנָאמעגֿפײא ּבָאה ךיא סָאװ ,רעטלעג ןוֿפ ןעג
 ןוא ,טעטש-םלעדנַאה ערעדנַא ןיא עיסנעלַאװ ,ָאנהרק ,קשמד
 יא ןיא (?ןעטנַאלַאמ גיצנאוצ טימ טרעדניה ןעֿפָארטַאּכ טָאה
 ,עּבטמ רעשיר

 ןעמונעג טָאה ןוא ןענײּב םעד ץרתסא טגנַאלרער טָאה רע
 ,ןעמיײװצ םעד

 ףיא ּבָאה --- ןעטנַאלַאט 20 טימ טרעדנוה --- עמוס עניזָאד יד
 כָאװ ןעטאטלוזער יד ןעניײז טָא ןוא טֿפעשעג ןיא טנײלעגנײרַא
 , לַאטיּפַאק ןעגיזָאד ן'טימ טבײרגרער ּבָאה ךיא

 .יוּב עגיררעטײװ יד !ײװגיצנייא ןעמענ וצ ןעּבױהעגנָא טָאה רע
 יד רָאנ ןענעײל ןעמינעג ,ן'תרוּבשּת יד גידנעזָאלֿפרוד | ,ןוא םנעג
 ;ײז ןענַיז טָא ,ם'לּכה?ףס

 טנַאלַאט 00 . . . , . . . + +י ןעּפיש ןיא
 , 110 , . . . .   ?רעגַאל ףױא תוריחס ,
 , 75 , , . . + + געװ ןיא תוריחס ,
 ,// 90 . , . , ,המורֿכו דרעפ ,ןעלמעק ,

 ,לבור 20 000 ךרע ןעוועג זיא טנאלאט א (+
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 .טנַאלַאט 10 , . , . . .  ., םינינּבירענַאל ץיא
 , 54 , . , . . .  , תומיח:רטש
 , 2904, ג . , . . . טלענףמױמ ,

 ,טנַאלאמ 888 לכה-ןס

 ןוא ײרד םרעדנוה ףניפ עגיזָאד יד וצ דניצַא טסעװ יד ןעוװ --
 טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןרק םעד ןענעבער וצ טנַאלַאט גיצפופ
 טרעדנוה סקעז ןיפ ןליטמײק ַא ןעּבָאה יטסעװ ,ןעטַאמ ןיד ןוֿפ
 .ןּב ,ןײלַא ריד טרעהעג ץלַא סָאד ןוא .,טנַאלַאב גיצעּביז .ןוא יידל
 ,טלעװ רער ןיא שנעמ רעטסֿכײר רעד טסיּב וד ריח

 ײז טָאה ,ןעריּפַאּפ יד ןעמינעגוצ טנַאה סרתסא ןיֿפ טָאה רע
 טָאה ןעניוּב ןייא דָאנ ;ןריחןּב ײז טננַאלרעד ןוא טלעקיװעגֿפױנוצ
 מקוקענסױרַא טָאה סָאװ ,ץלָאטש רעד ,ףיז ןעזָאלעגרעּביא רע
 רער ףיז רע טָאה רשפא ןטנירײלַאּכ טינ טָאה ,םיא ןוֿפ ייּברעד
 ןוא :תובײחתה רעטליֿפרע טיג ןופ ןיזטסואװַאּב ץֿפרוד טקעװ

 טינ ,ץריח-ןּכ טימ ןעטלַאהעג םיורג רָאנ ךז רע טָאה השפא
 ,ךיז - טימ|

 טָאה --- טלעװ רעד ןיא ךַאז םוש ןײק .ָאטינ זיא דניצַא ןוא --
 --- ןעגיוא יר טינ רעּבָא ,םיטש יד גירנעזָאלּפָארַא ,ןעבעגעגיצ רע

 ,ןעזײװרעד וצ ןייז תליכיּב טינ סע טסלָאז וד סָאװ

 רַאפ גנינַאּפש רעטסכעה רעד ןוֿפ טנעמָאמ ַא ןעװעג ןיא סָאד
 טנעה יד טנײלרַאפ רעדיװ טָאה םערינָאמיס ,ענעזעװעגײּברעד עלַא
 םרַאװעג ץרַאה ןעטשלחענּפָא ַא טימ טָאה רתסא ןטסודב רעד ףיוא
 .לָאטנײק ,טנערעגפיוא ןעוװעג זיא םירעדליא ,רעטײװ ןַײז טעװ סָאװ
 רומַאנ עתמא עטסנינײװניא יד םױרַא םינ טלוּב ױזַא ףיז  םזײװ
 ,קילג ןעסיורג ןעטֿפירעגטוא ַא ןופ טנעמָאמ ַא ןיא יו ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ

 גירנעהימַאּב ,ןוא הלינמ ענעמוריּפַאּפ יד ןעמונעג טָאה רוחןּב
 ,םיא ןיא טמערוטשעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעליפעג יד ןעשרעהַאּב וצ ךיז
 ;לוק גירעטיצ ַא לעסיּב ַא טיט טגָאועג רע טָאה

 טקישעג ,לעמיה ןיא טֿכיל ַא יװ ריִמ רַאֿפ זיא ץלַא סָאד --
 ױזַא ןעגױצעג ןיוש ףךיז טָאה עֿכלעװ ,טֿכַאנ יד ןעּבײרטרַאֿפ וצ
 לָאמנײק ןיוש ףיז טעװ יז --- טַאהעג ָארומ בָאה ךיא זַא ,גנַאל
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 בָאה ךיא זַא ,רעטסניֿפ ױזַא ןעװעג זיא עכלעװ ןוא ,ןענידנע םינ
 יעז יצ רעדיװ זיא.סע-ןעװ גנונעּפָאה יד ןערָאלרַאפ .יװ טעמּכ ןיוש
 טָאג קנַאד ַא ּפָא ךיא ביג לּכ:תישאר ,לַארטש ןעגיטֿפיל ַא ןעה
 קנַאד ףָאנרטד ןוא ,ןעזָאלרַאפ םינ ףימ טָאה רע סָאװ ,רַאה םעד
 ן'תועשיר יד רעּבירַא טנעװ טּפַאשײרט ןײד !סעדינָאמיס ָא ,ףיד ףיא
 תודימ עטוג יד ןיא הנומא יד םוא רימ טרעק ןוא ערעדנַא ןוֿפ
 .ךַאז יד ָאשינ זיא'ס זַא ,טסנָאז וד ,רומַאנ רעֿפילשנעמ רעד ןופ
 ריד ףיא ןָאק ,סע טסײה .,ןעוײװרעד ןענָאק טינ לָאז ףיא סָאװ
 ןײש ,הירע ַא עשז:ײז ָאט ,ץרַאה לעריײא ןײד רַאפ ןעלָאצּפָא ףיוא
 רעה --- ןעגָאז דניצַא לעװ ךיא סָאװ ,רעמרעװ יד רעה !םירעדליא
 רעטינ ,רתסא וד ןוא !ןורּכיז ןיא ײז טלַאהַאּב ןוא ּפָאק טימ ' יז
 , םיוא ךיוא ףימ רעה ,ןַאמ ןלערײא ןעגיזָאד ם'נופ ףאלמ

 יד יעטלַאהעג טָאה סָאװ ,טנַאה יד טקערטשענסױא טָאה רע
 | ,ן'סערינָאמיס וצ הלינמ

 , ןוּבשח ןעגיזָאד ם'ניא טנעכערעגסיוא זיא סָאװ = ,גנידצלַא ---
 ,ןעלמעק יר ,תוווחס יד - ,רעזײה יד ,ןעפיש יד :םַאנסוא םוש .ןהָא
 רעק --- ,עטסערג'ס ײס ןיא ,עטסנעלק'ס ײס ,טלעג'ט ,ררעפ יד
 -ַאּפ ץלַא םָאד רעלקרע ףיא ,סערינָאמיס ָא ,קירוצ םוא ריד היא
 תישר ןיא החּפשמ ןײד ןוא ריד סעגימעטשַאּב ןוא סנעגײא ןַײד
 יב !ןעמייצ  עניּבײא ףיוא |

 טאה םירעדליא :ןערערט ףרוד ןאטעג לעֿכײמש ַא טָאה רתסא
 ;טצילּבעג ןעּבאה ןעגיוא ענייז ןוא דראּב יד ךיז טּפוצעג שיאײיוורענ
 /  ,גיור ןוא טלאק ןעּבילּבעג זיא םעדינאמיס ןייא ראנ

 ףייא תישר ןיא חחּפשמ ןײד ןוא ריד סע גיטעטשַאּב ףיא ---
 רע יװ םעדכָאנ ,טרערעג רעטײװ רוח.ןּב טָאה --- ןעטײצ .עניּבײא
 ןוא םַאנסױא ןי י א טימ רעּבָא --טשרעהַאּב לעסיּב ַא ךיז טָאה
 | | ,יאנּת ןײא טימ

 ,רעטרעװ יד ױײּב םעמָא םעד ןעטלַאהרַאפ ןעּבָאה עלַא
 טרעהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַאלַאט גיצנַאװצ ןוא טיעדנוה יד --

 | ,,ןערעקמוא רימ וטסעװ ,ןעטַאט ןַײמ וצ
 | | - .ןעטֿפױלעגפױא טָאה םינּפ םמירעדליא
 .םעיוש ןוא ןעמַאמ ןיימ ןעֿכז ןעֿפלעה רימ טסעװ וד ןוא --
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 קעװצ ןעניזָאד םער רַאפ ןערָאּפש טינ לעװ ךיא יװ ױזַא ןוא ,רעט
 ןערָאּפש טינ ףיוא וטסלָאז ױזַא ,רימ וצ טרעהעג סָאװ ,םעד ןיפ
 - ,ןיז גיטינ וצרעד סעוו'ס ּביױא ,ןעגעמראפ ןײר

 טקערטשענסױא טָאה רע ,טרירעג ףיש ןעװעג זיא סערינָאמיט
 :טנַאזעג טָאה ןוא שנַאה יד

 . ףיא ןוא ,ריח:ןּכ ,טסײג ןיײד ןוא המשנ ןייד ןָאקרעד יא ---
 ,טמיּב ור יװ ױזַא טקישעג ךיד רימ טָאה רע סָאװ ,רַאה םעד קנַאד |

 רע תעשּב ,טנירעג ןעטַאט ןייד ּבָאה ףיא יװ יירט ױזַא ;גיהור ײז
 ,ןורביז ןייז ןופ תֹוגְז ןיא דניזענזיוה ןייז רעטעּפש ןוא ,טּכעלעג טָאה
 ןענעװטסעדנופ ,ןעניד אּבהל ףיוא ריד ךיוא ךיא לעװ יירט יױזַא
 ,ןעמעננָא טינ יאנּת ןיײר ףיא ןָאק

 טָאהענ טָאה רע סָאװ ,ןעגיוּב םער ןעמיגעגרעדנַאנופ טָאה רע
 :עּבעגעגוצ טָאה ןוא ,ךיז יב ןעוָאלעג

 םענ ,ןוּבשחי-ןיד ןעצנַאג םעד טרעהעגסיוא טינ טסָאה וד ---
 ,לוק ץֿפױא ןעייל --- ןעיײל ןוא טַאלּכ סָאד

 ;טנעײלעג ןוא ריּפַאּפ םָאד ןעמונעג טָאה רוח:ןצ
 ,סערינָאמיס ןוֿפ טלעטשעגפיונוצ ,טֿפענק ס'רוח ןוֿפ הטישר יד,

 ,סנעגייא ןעצנַאג ןרעּביא הנוממ םעד
 ,םילשורי ןיא ץַאלַאפ ןופ ןירעטיה יד ,תידצימ ַא ,הרמע .א

 : ,עיכָאיטנַא ןיא רעטלַאװרַאפ ,סערינָאמיס
 ,"רעטֿפָאט סעסערינָאמיס ,רתסא .ג
 וצ ןעגנוהיצַאּב ענַיז ןענעװ טֿפַארטעג םינ טָאה רוח-ןּכ ליפיוו

 גָאט םעד רעטֿכָאט ןייז טליײט ןיד:יּפ:לע ןַא רעּבָא ,ןסערינָאטיס
 סרּתסא ,ףױרַא טינ ןעניז ן'פיוא וליֿפַא םיא זיא?סָאד -- עגַאל םנעט|

 .עגרָאפ גירנעטש  ןוימיד ןיז ןיא ףז טָאה טלַאטשעג עבילּביל
 סלַא ,ןירעטּפיגע רעניײש רער ןופ ןיטנערוקנָאק סלַא רָאנ טלעטש
 .מוא רעד ןופ טשַאררעּביא ,עּביל ןיז ןופ טקעיּבָא רעכילגימ ַא
 ןָאמעג קוק ַא ןוא ןערָאװעג טור רע זיא ,גנוקעדטנַא רעטכירעג
 רָאפ טזָאלענּפָארַא טָאה ןוא ןערָאװעג טור ףיוא זיא יז ןריא ףיוא
 ,ןעֿפורעגּפָא ךיז רע טָאה ,טשרעהַאּב לעסיּב ַא ךיז ,ןעגיוא .וד םיא
 ;ריּפַאּפ'ס  גירנעלקיוופיינוצ

 ,טנַאלַאט טרעדנוה סקעז םנעגיײא ןייז טָאה סָאװ ,שנעמ ַא --
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 רעּכָא ,ךז טסולג םיא סָאװ ,ןָאט ןָאק ןוא רשוע ַא תמאּב ןיא
 ןיא תתורישע רעסיורג רעד רַאפ רענעטלעז ,טלעג ץ'רַאֿפ רערעײּט
 יא ,טלעמַאזעגנָא םנעגיא ןעגױָאד םער טָאה סָאװ ,טסײג רעד
 ערה-רצי םעד ךרוד ןערָאװעג ןעּכ רָאדרַאֿפ טינ זיא סָאװ ,ץ'רַאה'ּס
 טינ טָאה ,רּתסא עביל , יד ןוא ,םערינָאמיס ,ָא ,דלָאג ןומטמ ם'נוֿפ
 רעלקרע ךיא זַא ,תורע ַא ָאד ןייז לָאז םירעדליא ףיש !ארומ ןייק
 ךָאנ סָאד זיא ,רובּבּב ןעגיטעטשַאּב םע לעװ ןוא ײרֿפ ןעדײּב יא
 ?ןָאמ  ףייא רַאֿפ ךיא ןָאק ךָאנ סָאװ ,טגָאז ?גינײוו

 .חמאב טסֿכַאמ וד--טרעפטנעעג םעדינָאמיס טָאה -- רוח-ןּכ ---

 .עג רעהירֿפ ּבָאה ףיא סָאװ ,סָאד רעּכָא ,גנירג טּפַאשטכענק יד
 יפ-לע ,תלוֿכיּב טינ רימ רַאֿפ וטסיב ןָאט ץלַאי ,גיטכיר םינ זיא ,טגָאז
 עגיּבייא ףיוא טכענק ןײד ןיִּב ףיא ,ןעײרּפַאּב טינ זנוא וטסנָאק ןיד
 םריפענוצ לָאמנײא ףימ טָאה רענײד עטַאט רעד םורָאװ ,ןעטײצ
 .רעיוא .ןיײמ ןיא ןהעז ךָאנ יטסנָאק טָא --- ריט ןוֿפ לעריטשיײּב םוצ
 ,לֶָא רער ןופ ןמיס םעד

 ?ןָאט טנָאקעג עטַאט ןײמ םע טָאה עשז-ןיוש טינ ---
 -ירעגרעביא ץיה טימ םסערינָאמיס טָאה -- ןד םינ םיא .ײז --

 ןעּבײלב לָאז ךיא ,םימחֹר ןעטעּבעג ןײלַא םיא ּכָאה יא --- ןעפ
 הטרח ןייק ףיורעד לָאמנײק ּבָאה ףיא ןוא ;טֿכענק רעגיּביײא ןייז
 טלָאצַאּכ ּבָאה ךיא סָאװ ,זײרּפ רעד ןעװעג זיא סָאד .טַאהעג טינ
 טלָאװעג םינ טָאה יז ,רעטכָאט ןיימ ןוֿפ ןעמַאמ רעד ,ןע'לחר רַאפ
 זיא יז סָאװ ,סָאד ןערעװ | טינ לָאז ךיא ואװ ,ּבײװ ןַײמ ןערעוו
 : ןעװעג

 !ןיֿפַאלקש עגיּבײא ַא ןעװעג ןעד זיא יז ןוא --
 ,עי --
 -סָאװ ,שֿפנ.תמגע ליפ .,קירוצ ןוא ןיה טזײרּפשעג טָאה רוח-ןּ

 .ענ ןייטש רע זיא גנולצולּפ ,ןעליוו ןייז ןָאט וצ חוּכּכ םינ זיא רע
 | :ןעּבילּב

 רע טָאה -- רעהירֿפ ןיֿפ ןעװעג יװ ייס ןיוש ךיא ןיּב ףייר ---
 ,סוירַא ןעניטומלעדייא םער ןופ השורי רעד קנַאד ַא ךיײר---טנָאזעג
 תורישע ערעסערג ךָאנ עגיזָאד יד ןעמוקעגוצ רימ זיא דניצַא ןוא
 טרעהעג ,ןעלטַאנָא טנָאקעג םע טָאה סָאװ ,ּפָאק רעד ךיוא ןוא
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 ,הצע-לעּב ןיימ עשז-ײז !םיהלא-עּבצא ןײק טינ ןעד סע זיא ,רימ
 םָאװ ןעמָאנ טעד ןײז טרעװ לָאז ךיא זַא ,ףימ ןרעל !סעריגָאמיט

 וצ ףיא לעװ  ,ןיד יפ.לע רימ וצ טסיּב וד םָאװ ןוא ,גָארט ףיא

 גיּבײא לעװ ךיא ,עי ,ןעצֿפעוט ןוא םישעמ - עניימ טימ ןייז ריד
 | | !ןייז רעניד ןייד

 ;טרעֿפטנעעג סערינָאמיס טָאה םיִנּפ ןעטלַארטשוצ ַא טימ
 ךָאנ טײרג ןיּב ףיא !יַאה םענעּברָאטשרַאפ ןַײמ ןופ ןוז ,,ָא --

 טימ ןעניד ריד לעװ ףיא ,ןעֿפלעה יװ ,ריד רַאפ ןָאמ וצ רעמ
 ךיפ ןעטֿפערק יד ,המשנ ןוא טסײג ןיימ ןוֿפ טֿפַארק רעצנַאג רעד

 המשנ ןיא טסײג ןײמ טימ רעּבָא ,ןערָאלרַאּפ ךיא ּבָאה ףיג ןיימ
 רעזנוא ןיפ חּבומ םעד ײּב ךיא רעװש סָאד ,ןעניד ריד ךיא לעװ
 .רָאֿפ ףימ ךַאמ רָאנ !חּבזמ ןעגיזָאד ן'ֿפױא תונּברק יד יײּב ןוא טָאג
 ןײד ןהֶָא גנָאל ױזַא ןױש ןעװעג ןיּב ףיא סָאװ ,םעד רַאפ לעמ
 .לע לֶאְו ךיא ירּכ ,ןעגעמרַאפ ןײד רעּביא הנוממ םעד רַאֿפ :תושר
 ,םיא ןעגעװ ןעגרָאז יז ןענָאק טכער יּפ

 -םנעעג רוח-ןּב טָאה --- הנוממ ןיימ וטסיּב ןָא עגר רעד ןוֿפ --

 ?ףיורעד בתֹּכ ַא טטליװ --- טרעפ
 ןײד ײּב ןעװעג ףיוא זיא ױזַא ,גונעג ןיוש זיא טרָאװ ןײד ---

 ידּכ ,דניצַא ןיא ,רעמ טינ ךיוא ןיז ןײז ײּב ליװ ףיא ןוא ,ןעטַאט
 ,,,לופרַאּפ ןייז לָאז זנוא ןעשיווצ םּכסה רעד

 ,ןעטלַאהעגּפָא ףיז טָאה סערינָאמיס
 ,טגָאזעג רוח-וּב טָאה -- לופרַאפ רע זיא םיײז ןיײמ ןוֿפ ---
 :ָאמיס ךיז טָאה --- !לחר ןוֿפ רעטכָאט ,וד טציא דײר ָאט --

 ןײז ןופ טנַאה ריא .גידנעמענּפָארַא ,ןרּתסא וצ טדנעװעג סערינ
 י ,עצײלּפ

 עריא ;ךילגעװַאּבמוא ןעּבילּבעג ןײטש עגר ַא רּתסא זיא טשימוצ
 .עגוצ יז זיא ןַאד ;ךײלּב ָאד ןוא טור ָאד ןערָאװעג ןענײז ןעקַאּב
 ןיֿפ רעּבױצ ןעצנַאג ן'טימ טגָאועג טָאה ןוא ןדוח-ןּב וצ ןעגנַאג
 | :ןח ןעכילּבײװ ריא

 ױזַא ןוא ;ןעזעװעג זיא עמַאמ ןײמ יװ רעסעּב טינ ןיִּב ךיא ---
 ןָאל ,רענײמ רַאה ָא ,ףיד ףיא טעּב ,קעװַא זנוא .ןופ זיא יז יװ
 ,ןעטַאמ ןיימ רַאפ ןעגרָאז רעטײװ ףימ
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 וצ קירוצ טריפעגוצ יז ןיא טנַאה ריא טּפַאכעגנָא טָאה רוח-ןּכ
 !ןענָאז וצ ױזַא ,ןעטַאט ריא

 !ןעליװ ןייד ךָאנ ןייז לָאז ,דניק טוג ַא טסיּב וד --
 רער ףיוא ךיז טנַאה ריא טגײלעגפױרַא רעדיװ טָאה סעדינָאמיס

 ןעֿפיט ַא טשרעהעג עלײװ עשּביה ַא טָאה רדח ןיא ןוא ,עציילפ
 ,טייקליטש
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 יבא יפפ 4

 סעלָאוא םיאולי

 שביור ןוא שםילשורי
 ןַאמָאה רעשירָאטסיה

 ,ינשיתיב ןופ טייצ רעד סיוא

 ןעזייר .{ ןופ טשידיירַאפ

 ,רעכיּב יירד ןיא

 ,ךוּב םעטירד

 1921, --א"פרת ,עגליוו

 ןיקצ}לק .א .ּב ןופ נאלרַאפ רענליוז



 .ןטָאּברַאפ קורדכָאנ

 ןעקקה

 עט 0 יז 1

 .ןקצעלק אב

 28 םַאג ןפעטס ןײלק .ענליו ,ןיקצעלק יא ,ב ןופ "גָאלרַאפ רענליוו  יײרעקורד



 ןעּביז לעטיּפאק

 ,חמאק ןופ ןאלפ רעד

 פָאק םעד ןעּבײהעגֿפױא סעדינָאמיס טָאה םורא עלײװ א ןיא |
 ןעשירעלעּפַאּב םענעגײא םעד טימ ןעמעלא טכַארטַאּב טָאה .ןוא|

 | ,רעהירפ סָאװ קילּב
 :עגוצ ןיוש זיא טכַאנ יד --- טגָאזעג גיהור רע טָאה --- רּהסא ---

 ןעגניירּב םײה :םינינע ףס ַא ןעדײרמורַא ךָאנ ןעֿפרַאד רימ ,ןעלאפ
 'סײּבוצ םעּפע

 טיורּב ןוא ןיײװ טימ רענידַאּב ַא ןײרַא זיא'ס ,ןעגנולקעגנָא טָאה יז
 ,ענעזעװעגײּברעד עלַא טגנַאלרעדמורַא סע טָאה ןוא

 :ןעּבײהעגנָא רעדיװ סעדינָאמיס טָאה ,ןעסיּבעגוצ ןעּבָאה עלַא זַא
 טינ ךָאנ ןעגיוא ענײמ ןיא זיא ,רַאה ןײמ ,םּכסה רעזנוא --

 יד יװ ןעסילֿפ רעמײװ ןעּבעל רעזנוא םעװ טנײה ןופ ,תומילשּב
 רימ ,ןעסָאנעגפיונוצ ךיז ןעּכָאה סָאװ ,ןעמָארטש ייווצ ןופ ןרעסַאװ
 ײז רעּביא לעמיה רעד ןעװ ,רעטַאלנ ןעסילֿפ ןעלעו ײז --- טבאד
 וד תעשּב .לדנעקלָאװ םוש ןיײק ןוֿפ טערַאמֿכרַאֿפ ןייז טינ טעװ
 ףיז טָאה ,וייה ןײמ טזָאלרַאֿפ קירוצ געט עֿכילטע טימ טסָאה
 ,טֿפער ענײד ןענעקיילרַאפ ליװ ךיא זַא ,ןעזײװסױא טנָאקעג ריד
 ,סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא טנעקרענָא טשרָאקָא ּבָאה ףיא עֿפלעװ

 ןיא רּתסא ,ןעּבױלג רימ טסנעמ ,טַאהעג תועט ַא טסָאה ור רעּבָא !
 -עטשַאּב ןָאק ךולמ ןוא ,,טנָאקרעד ףײלג ךיד ּבָאה ךיא זַא ,תורע ַא
 ,טוָאלעגָא םינ גױא ןופ ךיר ּבָאה ףיא זַא ,ןעניט

 ,טניוטשרע ןעפורעגסיוא רוח-ןּב טָאה -- {ןולמ ---
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 ,ףיא יװ ױזַא לוטש ןייז וצ טדימשעגוצ זיא סָאװ ,שנעמ ַא --
 ףיוא ןָאטֿפױא םעַּפע ליװ רע ּביױא ,טנעה עגנַאל ךס ַא ןעּכָאה זומ
 ףיא ,ןעטינשעגּפָא םַאזיױרג יױזַא ןיא רע רעֿפלעװ ןוֿפ ,טלעװ רעד
 ןעשיװצ עטסעּב יד ןוֿפ ןיא ףולמ ןוא ,טנעה עכלעזַא ךס ַא ּבָאה

 ןָאטעג קוק ַא טײקרַאּבקנַאד טימ טָאה רע --- לָאמלײט  ןוא ,ײז =!
 ענײמ ןופ ףליה רעד וצ ןָא ףיוא ףיא םוק לָאמלײט---ךייש - ן'פיוא
 ,רוּכיג רעד ןוא בידנ רעד םירעדליא יװ ױזַא ,דנײרֿפ עגיצרַאה-טונ
 רעדָא טנעקײלרַאּפ ךיד ּבָאה ףיא יצ ,ןעגָאז ריד רע ןָאל ,הּברדַא
 | | ,יעסעגרַאּפ

 ,רעּבַארַא םעד טקוקעגנָא גידנעגערפ יװ טָאה רוח-ןּב
 ןעמָאנ םעד טגָאזעג ,סע טסיײה ,סערינָאמיס ריד סע טָאה --|
 { ?ךיש רעטוג ,םעניימ

 ןָאטעג לעקָאש א םירערליא טָאה ןעניוא עגירנעלקניפ טימ
 יעי ףיוא ּפָאק ן'טימ

 ןופ טרעװ םעד ןענָאקרעד ,רַאה ןיימ ,ןעמ לָאז ױזַא יו --- 
 סערינָאמיס טָאה --- ?טבורּפעגסױא םיא טָאה'מ רעדייא ,ןעשנעמ ַא

 'טײקנעטָארעג ןייר ןָא ,ףיילג ףיד ףיא ּבָאה טנָאקרעד --- טצעזעגרָאֿפ
 םינ ףיא ּבָאה סָאד --- ושזיּב שנעמ ַא רַאפ סָאװ רעּבָא ,ןעטאט ןיא

 --- הללק א .ײז רַאֿפ ןיא תורישע סָאװ ,ןעשנעמ ןַארַאֿפ ,טסואוועג
 ןוא !טײל עגיזָאר יד וצ ףיוא וטסרעהעג רשפא ,תֿכרּב ןייק טינ
 ,ריד ךָאנ ןעקיקֿפָאנ ןֿפולמ טקישעג ףיא ּבָאה ,ןײגרעד וצ סָאד ידּכ
 ,ףײלגוצ ןרעיוא ןוא ןעגיוא טרּפ םעד ןיא רימ רַאפ ןעװעג זיא רע
 ןעּבעגעגרעּביא רימ טָאה רע ,ראפרעד בוח:ףכל ןד םינ םיא ײז
 | ,ץוג רעטיול ריד ןעגעוו

 -- טגָאועג גיצרַאה רוח-ןּב טָאה -- םינ םיא וצ ּכָאה ףיא ---
 | - ,םכה ַא יװ ןָאטעג טסָאה וד

 :ינָאמיס  טָאה --- ןערעה וצ ּביל רימ זיא רעטרעװ עֿפלעזַא --
 רעמ ,ךימ ןעגיהודַאּב ײז --- טיירפרעד גיטנָאק טרעֿפטנעעג םעד
 ןעשיוצ ןעשינעײטשרַאֿפסימ רַאפ טינ ארומ ןײק ןיוש ףיא ּכָאה
 .ײװ ןעסילֿפ ײרֿפ ןעמָאדטש יד ןענָאק ןַא טציא ןוֿפ ,ןעדייּב זנוא
 ,ןעּבײרט ײז טעװ רַאה רעזנוא טָאנ ןיהואו ןוא יװ ,רעט
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 ,ןעצרַאה ןופ ריד טימ ךיז ןעדײרֿפױד טציא יז טליװ רימ ---
 טהילפ עלעפיש סָאר תעשּב ןוא ,לוטשּבעװ םייּב טציז רעּבעװ רעד
 / טםערט רעטסומ רעד ,נעװעג סָאד טסקַאװ 4,קירוצ ןוא ןיה םוא
 ,תומולח ענײז לײװרעד ךיז ט'מולח רע ןוא ,רע'טלוּב ץלַא םױרַא
 .טפָא ןוא ,תורישע ןיימ ןעטקַאװעג טנעה עניימ רעטנוא זיא ױזַא
 ,החלצה רעגידנעטש רעד רעּביא טשודיחעג ןײלַא ךיז ךיא ּבָאה לָאט
 םעד ףױא םײמש ןײלַא החנשה יד סעּפע זַא טֿכַאדעג יז טָאה'ס|

 .ַאּב ןעגעלֿפ סָאװ ,ןעמומַאס יד .ןעגנומענרעטנוא ענײמ ןופ לזמ
 עניימ ןעּבָאה ,ןענַאװַארַאק רּכדמ רעד ןופ דמַאז ץרעטנוא ןעגָארג
 םי םעד טקערַאּב ןעּבָאה .סָאװ ,ןעטניוװ:םערוטש .יד ,טרירַאּב םינ
 .ךָאנ ןעפיש עניימ ןעּבָאה ,ןעפיש ןוֿפ .ךַאלדנעּפש טימ םורַא טײװ
 היא שודיח רעטסערג רעד ןוא ,ליצ רעײז וצ ןעּבירטעג רעכיג
 ןעּבָאה ,טרָא ןייא וצ טדימשעגוצ ,תמ רעגידעּבעל רעד ,ףיא סָאװ
 .שלאֿפ רעד ףרוד טרעװ זיא רָאה ַא סָאװ ןעטילעג טינ לָאמנײק
 .נעמ יד ןוא סעיֿכיטס יד יװ ױזַא סיּפע ,ןעשנעמ עניײמ ןיפ טײק
 ,ןעניד וצ ײרט רימ טדערענפיונוצ ךיז ןעּבָאה ןעש

 ,טגָאזעג רוח:ןּכ טָאה --- שוריח ַא עקַאט --
 יב ףיס.לּכ:ףוס ןוא ,ןעטפעשעג עניימ ןעגנַאנעג ןעניז ױזַא ---

 טקעטש ָאד זַא ;וד יװ ױזַא /,גנוגײצרעּביא רעד וצ ןעמוקעג ףיא
 סָאװ --- עגַארֿפ יד טלעטשעג ףיז ּבָאה היא ןוא ,םיהלא-עּבצא ַא

 רימת ןעּבָאה םיכרר סטָאג ןעד {ןייז ןעסיוא טימרעד טָאג ןָאק
 -ַארֿפ עגיזָאד יד ךיא ּכָאה דנַאנַאכָאנ ןערָאי ,תילכת ןעטמיטשַאּג ַא
 ןוא ,רעֿפטנע ַא ףיוא גידנעטרַאװ ,ןעצרַאה ןיײמ ןיא ןענָארטעג עג
 ,הילֿפת םעד ןענַאטשרַאֿפ עקַאט ּבָאה ךיא זַא ,ךז טכַאד רימ

 .קרעמפיוא רעטגנײרטשעגנָא טימ טרעהעגוצ יז טָאה ריח-ןּב
 = ,טײקמַאז

 ךָאי םעד ךיז ןוֿפ ןעלסײרטוצּפָארַא טײצ יד ןעמוקעג זיא'ס --
 טדנעװרַאפ ףרַאד ליצ ןעגילייה ןעגיזָאד םעד ףיוא ןוא ,םיױר ןופ
 :עגרעּביא טָאה רַאה רעד טָאג סָאװ ,תורישע עסיורג יד ןערעוװ
 | ,טנעה ערעזנוא ןיא ןעּבעג

 .ירעגּפָא ךיז רעטסניּפ ריח-ןּב טָאה -- םיור ןיפ ָךָאי םעד --
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 ןעשיוצ טּבעלעג יּבָאה ךיא !ןענָאיגעל ענַײז ןוא םיור ,ָא -- ןעֿפ
 | ,ײז ןָאק ףיא ,רענַאל-דלעֿפ ןיא ײז

 ןענָאיגעל ענעגײא ענייד ײז ןעגעק ןעּבײלקנָא טסעו וד ןוא ---
 --- טרעֿפטנעעג סערינָאמיס טָאה --- לארשי קלָאֿפ רעזנוא ןופ
 טסלעטש וד ,זיא לארשי קרַאטש יװ ,שינ טמײװ וד ,רַאה ןיימ ,ָא
 :ײמ יד ףױא טנײװ ןיא םציז סָאװ ,לבא ַא ןקז ַא יװ רָאפ ךיז םיא
 קוק ַא ּביג ,םילשורי ןיא ףױרַא חספ ףיוא ײנ רעּכָא ,לבּב ןיֿפ ןעכ
 ,טָאטש רעגילייה רעד ןופ ןעסַאג יד ףיוא ןוא שדקמה-תיּב ןֿפױא
 תעשּב ,וניבָא בקעי ןעװעג חיטבמ טָאה טָאג סָאװ ,החטכה יד
 סָאװ ,ץעועג ַא ןעװעג ןיא ,םרַא.ןדּפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע
 וצ טרעהעגֿפױא טינ לָאמנײק קלָאֿפ רעזנוא ךיז טָאה םיא בילוצ
 יעג ףיז טָאה סע ,טינ תולג ןיא וליּפַא ,ךיז ןערעמ ןוא ןרעּפֿכורּפ
 ןרעטנא טרעמעג ףיז טָאה ,םירצמ-רוּבעיש ןרעטנוא טרעמ
 יא קלָאֿפ רעזנוא ,סָאד זיױלּב .רָאנ טינ .ןוא ,רעמיור יד ןוֿפ ָאי
 ןעמונעגנָא זיא'ס ,טלעװ ןעקע ריֿפ עלַא רעּביא טײרּפשרַאפ דניצַא
 ,אוה:רח לארשי ןוא םילשורי זַא ,ןעדײר וצ ןוא ןעטֿפַארט ןצ
 :תיִּב ןוֿפ ןײמש ַא יװ רָאנ םילשורי ןיא ןעתמא רעד ןיא רעּכָא
 ןענָאינעל יד ףיוא טינ קיק ,ףוג ם'נופ ץרַאה'ס יװ רָאנ ,שרקמה
 יד לײצ ןוא ,ןענַײז ײז יװ קרַאטש ןייז יז ןענעמ- ײז ,םיוד ןופ
 .לֵא ץֿפױא ןעטרַאװ סָאװ ,ערעזניא רעדירּב עײרט יד ןופ תונחמ
 ליֿפװ ,רעּביא לײצ "!לארשי ,ןעטלעצעג ענײד .ןיא קירוצ , ;ףור ןעט
 - טלָאװעג-טינ ףיז לָאמ ַא ןעּבָאה סָאװ ,סרּפ ןיא ָאד ןענייז'ס ערעזנוא
 יד רעּביא לייצ !תובָא ערעײז ןופ דנַאל םעד ןיא םיײהַא ןערעקמוא
 ;םלערנַאה עסיורג יד ןיא םרערינעגּפָארַא ןעּכָאה סָאװ ,רעדירּב
 רעּביא ליײצ ,ןײרַא עקירֿפַא ןיא רעפימ ךָאנ ןוא םיוצמ ןופ טעטש
 :ײװ ם'ניא תורישע ןעלמַאז עֿפלעװ ,ברעמ ןיא םיצוּביק עשידיא יד
 ןיא .םירג יד ןוא רערירּב ערעזנוא רעּביא לײצ ןדנַאל:עינַאּפש ןעט
 ןעיֿפָאיטנַא ןיא ָאד ןוא םוטנָאּפ ןיא ,ןעלזניא יד .ףיוא ןוא דנַאלנעכירג
 ןופ ןעטָאש ם'ניא וליּפַא ןעגיואו סָאװ ,ענעי ךיוא םלוּכ-לעו ןיא
 ,טָאג רעזנוא ןוא םינימַאמ יד רעּביא לײצ ,ןרעױמ עגיד'אמט סטיור
 רּברמ רעד ןיא זנוא ןופ טײװ טינ ,ןעמלעצעג ןיא ןעּבעל סָאװ
 ןעשיּפסַאק ם'נופ סעגערּב יר ףיוא ;סולינ םייז םענעי ףיוא ףיוא ע
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 ,יר םיוא לייט ;גוגמו-נוג ןופ רערנעל עטײװ יד ןיא וליּפַא ןוא םיי
 שרקמ-תיּכ -ןעגילײה רעזנוא ןיא תונתמ רָאי עלַא ןעקיש  סָאװ
 ,םיא יז לײט ,טָאג רעזנוא וצ טֿפַאשײרט ןופ ןעכייצ ןיא .,,ןײרַא
 טסעװ וד זַא ןוא ,ןוּבשח ןיא ןײגנײרַא ןענָאק ףיוא ןעלָאז ײז ידֹּכ
 :יורג א רַאס ,ןהעז וטסעוו ,םיציּכיק עלַא עגיוָאר יד ןענעכערּפונוצ
 ןַאד ,ףור ןייד ףייא ןעטרַאװ רעטײרטש עטינעג-דרעווש תונחמ עס
 ,לארשי ןופ הרובג יד ןײטשרַאפ וטסעװ

 .רעייפ סעסערינָאמיס טמעטעענ ןעּבָאה תובהלתה רעגילייה טימ
 | - ,רעטרעוו עגיר

 .מָארט ןוֿפ ןעלַאש ַא יװ טקריװעג ײז ןעּבָאה ןעמירעדליא ףיוא
 ; ןעפורעגסיוא ןוא טרָא ןוֿפ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע ,ןעמײּפ

 !ננוי ןערעװ טנָאקעג רעריװ טלָאװ ךיא ןעוו ,ָא --
 םיניא ןַא ,ןענַאטשרַאפ טיג טָאה רע .,ןעגיוושעג טָאה רוח-ןּכ

 רע ,םיא וצ ףור ַא טקעטשעג טָאה ערער רעטרעטסײנַאּב ס'רחוָק
 ףמַאק םעד ןעּבענּפָא תורישע ץנַאג ןייז ןוא ןעּבעל ץנַאג ןייז לָאז
 | | ,םיור  םימ!

 :ןעּביױהעגנָא סערינָאמיס טָאה רעדיװ ןוא
 .ָאר רעד םָא .,רעּביא 4 זנוא טּבײלּב הרירּב רעדנַא ןייק ---

 .ףרַאד -- ווירּב טעלַאסעמ ןעמונעגסױרַא טָאה רע -- ווירּב רעגיז
 ,קרַאטש גונעג טינ ןענייז רימ ,םישעמ וצ לָאנניס ַא ןייז זנוא רַאפ
 .עמ ןעשיוצ דנוּב םעד ןענעקטנַא ןעלעטש ןענָאק ךיז ןעלָאז רימ
 ןיא העּפשה עגיטינ יד זנוא טְלעֶפ וצרעד ;ןסוטַארג ןוא ןעלַאפ
 ןעֿפַאמ רימ ןעלעװ רעמָאט .ָאד-ָא.טָא טֿכַאמ עגיטינ יד ןוא םיוד
 .רָאפ וטסעוו ,רימ ףיוא קיק ַא ביג ,ןעטיט יד ײז ןעלעװ ,תויחיש
 ,תונמחר רעײז זיא'ס םיורג יװ ,ןייטש

 -  ,תונורכיז עֿפילרעריֹױש יד ןופ ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רע
 ,ןעפֹורעגּפָא ףיז רעריװ רע טָאה --- רַאה רעלעריײא ןיימ ,ָא ---

 טסעפ טסיּב ֹוד יצ ,רימ גָאז -- גניגערפיוא . ןיײז גידנעשרעהַאּב
 {ףמַאק םוצ ןעליוז םעד ןיא

 ,ענַארּפ יר ןענַאטשרַאפ טֿפער טינ טָאה רוח-ןּב
 עניימ ןיא ןעזיועגסיוא טָאה טלעװ יד ןייש יװ ,קנידעג ףיא ---

 ,טגָאזעג סערינָאטיס טָאה -- רנענוי ןיימ ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןעניוא
 / בג



 --- תונּברק עסיורג .ףיוא ןעוועג גיאיפ וטסיּב ןעגעווטסעדנופ ---
 ,רײר יד ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא רוח-ןּכ םיא ןיא

 ,עּביל ןופ ןעמָאנ ןיא ,עי ---
 ?ןעלימיטמ עגיטכעמ עֿכלעזַא ךָאנ ָאטינ ןעּבעל ןיא ןעד זיא ---
 ,פָאק ן'טימ ןָאטעג .לעקָאש ַא טָאה סערינָאמיס
 ,דיבּכ ךָאנ ךיז ןעגָא'ס ,לשמל ---
 ,לאושי רעדניק יד ןעטָאּברַאּפ ןיא רובּכ ךָאנ ךיז ןענָאי --
 : ?המקנ רעּבָא --
 :סנקז םעד .לַאירעטַאמ-ןערּב ןיא ןעּפָארטעג טָאה קנופ רעד

 .ןרעטיצ ןעמונעג ןעּבָאה טנעה ענייז ,טצילּבענפיוא ןעּבָאה ןעגיוא |
 ;טגָאזעג רעטײװ גיטסַאה טָאה רע

 ןוא ןיד ַא ןיא יז ,טרעװרַאפ  שינ ןעריא םעד יא המקנ --
 ,םיא רַאּפ .הווצמ ַא

 ענענָאטעגנָא יד טינ טסעגרָאֿפ טנוה ַא וליפא ןוא לעמעק ַא ---
 7 ,ןעפורעגסיוא םורעדליא טָאה --- ,ןעגנוגידײלַאּב

 ;טרָאװ סָאד ןעמונעג רעדיװ טָאה סערינָאמיס
 ופ טנַײװעגּפָא לארשי ןופ טנַאה יד זיא רעּבָא רעדײל --

 טריזינַאנרָא ןייק ָאטינ זיא ןעדיא ןענָאילמ יד ןעשיװצ .המחלמ
 -.יסיס5ת ןיא ןייז טנעװַאהַאּב לָאז סָאװ ,שנעמ ןייא ןיײק ָאטינ ,לייח

 -לעז ענעגנורעג סעסוררוה ,רעריּפנָא ַא ןייז ןענָאק לָאז ןוא המחלמ -
 .,ןײז יצ עינֿכמ זנוא רָאנ ךָאד ײז טלַאה'מ ;טינ ךיא ןעֿכער רענ
 רעײז ןרעמיור יד רַאפ ןעשנואוועג יװ זיא בצמ רעניטציא רעד
 =עג ןיא ךניצַא רעּכָא ןעטֿפורפ עטוג טֿפַארּבעג ײז טָאה תוידזכַא
 ךוטסַאּפ - רעד ןעװ ,טייצ יד ;שינערעקרעּכיא ןוֿפ טײצ יד ןעמיק
 .םוצ ןעמענ ךיז טעװ ןוא םלעה ןיא רעצנַאּפ ןיא ןָאטנָא ךיז טעװ
 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעסּפעש יד ןופ ןעװ ,םיײצ יד ןדרעװש ןוא זיּפש
 ןײמ ,רעּבָא רענײא ןעּבײל ןערעװ ןעלעװ ,טרעטיֿפעג ךַאלדירפ
 רענײא רעניזָאד רעד לָאז רעװ ןוא ,שארּב ןעלעטש יז זומ ,ןוז
 -יםיסכת ףױא טוג ױזַא ךיז םײטשרַאפ סָאװ ,רער טינ בוא ,ןייז
 ? המחלמ

 ײרעפ רעניזָאד רעד .ןופ ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה םינּפ ס'רוח-ןּב
 :ןעפורעגּפָא ףיז רע טָאה ןעגעווטסערנופ :עװיטקעּפס
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 יעטעּב ףיד ףיא טלָאװ ךָאד ,ףיד ײטשרַאּפ ףיא ,טכַאד רימ --
 וצ ם ָא ו ו ,ןעסיװ וצ גינײװ זיא'ס ,רעֿפילטײד ךַאז יד ןערעלקרעד
 - .ןָאט וצ סע יװ ,ןעפיװ ךיוא ךָאנ ףרַאד'מ ;ןָאט

 םיא טָאה רתסא סָאװ ,ןַײװ ם'נופ ןָאטענ ּפוז ַא טָאה סערינָאמיס
 | :טרעּפטנעעג טָאה ןוא ,טגנַאלרער

 .רעריפנָא-טּפױה יד ןייז טפרַאד ,רַאה ןיימ ,וד ןוא ףייש רעד --
 ,ָאר ןעּבײלּב לעװ ךיא ,עּבַאנֿפױא רעדנוזַאּב ןיז טימ רערערעי
 לַאװק.דלָאנ רעד זַא ,ןהעז ןיא רעהַא זיּב יװ לעדנַאה םעד ןעריפ
 ןיפ ןוא םילשורי ןײק ןײג טסעװ וד ,ןערעװ טּפָאטשרַאפ טינ לָאז
 יד ןעּבכײלק טסעװ ןוא ןײרַא רּבדִמ רעד ןיא רעטיײװ ןעטרָאד
 ןעלײטנײַא ײז טסעװ ,לארשי רעדניק יד ןעשיװצ עגיאײֿפ.המחלמ
 :יּמׁשַאַּב הנחמ רעדעי רַאַּפ ,טרעדנוה וצ ןוא ןדעצ וצ תונחמ ןיא
 ךיוא .,המחלמ-יסיסכּת ןענרעל ײז טסעװ ןוא רעריּפנָא ַא ןעמ
 -ַאל ןעֿכַאמ טסעװ וד ואו ,רעטרע ענעגרָאּברַאּפ ןעקיקנָא וטסעוו
 .ןעלמימ יד ןעפַאש וצרעד ריד לעװ ףיא ןוא ,רעװעג ןוֿפ םרעג
 ןיא ןעזָאלקעװַא ףיז יטסעװ ךָאנרעד ,עײרעּפ ןופ ןעּביײהנָא טסעװ
 ןיא ,םילשורי ןײק טָארט ַא רָאנ ןיא ןעטרָאד ןופ ןוא ,ןײרַא לילג
 גנירג טסנָאק ןוא ,ןעקור ןיא רּבדמ יד ןעּכָאה וטסעװ עיײרעּפ

 יד טנַאה ןייז ןיא ןעטלַאה טעװ רע ,ןעמירעדליא וצ ןעגנַאלרעד
 ךיז טעװ'ס סָאװ ,גנירצלַא ןופ ןעסיו טסעװ וד זַא ױזַא ,ןענעו
 :לּפ ,ףילצונ ןייז םינֿפוא ךס ַא ןיא ריד טעװ רע ,ןעפערט ײז ףיוא
 ןעסיװ םינ רענײק רָאט ,םײרגעגוצ םינ גנידצלַא ךָאנ זיא'ס ןמז
 יצ ךייא ,רעניד רעײַא רָאנ ןייז לעװ ןײלַא ףיא ,דניּב רעזנוא ןופ
 .טרערעג םעד ןענעװ ןיוש ףיא ּבָאה ןעמירעדליא טימ .ןעפלעה
 ?וצרעד וטסגָאז סָאװ

 ,ךײש ןפיוא ןעּבעגעג קוק ַא טָאה ריח-ןּב

 :ַארַא רעד טָאה --- תמא ןיא ,רוחןּב ,טגָאז רע סָאװ ,ץלַא --
 םיא ּבָאה ךיא --- קוק ןעגידנעגערפ .ןיײז ףיוא טרעֿפטנעעג רעּב
 -יד רעּכָא ,גונעג סםָאד זיא םיא רַאֿפ ןוא ,טרָאװ ןיימ ןעּבעגעג
 עלַא ײס ךימ ײס ןערניּב לָאז סָאװ ,העיבש ַא ןעּבעג ףיא לעװ
 ,םעלַא טימ ריד ןעניד וצ טבש ןיימ ןוֿפ רענעמ עגיאייפ-המחלמ
 ,ןעמוק ץינ וצ ריד ןָאק'ס סָאװ
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 ןעּבָאה ,-תסא ןיא םירעדליא ,סערינָאמיס --- טירדעּבלַאז עלַא
 ,ן'רוח:ןּב ףיוא ןָאטעג קוק ַא טנַאּפשעג

 -- ןעּבױהעגנָא גיטעמוא רע טָאה -- ןעשנעמ ןערעי רַאפ ---
 טרעװ רעֿפלעװ ,םינונעת םימ סיִּכ רעטליֿפעג ַא טײרנעגנָא טייטש
 רע ירּכ ,רעטעּפש רעדָא רעהירפ ןײרַא טנַאה ןיא טגנַאלרעד םיא
 רעּבָא ,ןעשנעמ ןערעי רַאֿפ --- םיא ןעקנירטסיוא ןוא ןעֿכוזרַאּפ לָאז
 רעטונג ךיד ןוא ,סערינָאמיס ,ףיד ייטשרַאפ ךיא ,רימ - רַאֿפ  טינ
 ןעװ .טייֵטאּב גָאלשרָאֿפ רעגיזָאד רעד סָאװ ,ײטשרַאפ ךיא !ךייש
 ןעכלעװ ,געװ םעד ףױא ףױרַא ײג ףיא ןעװ ןָא םיא םענ ךיא
 טימ ןענעגעזוצ גיּביא ףיוא ךיז ףיא ףרַאד ,ןָא רימ טנעכײצ ריא

 .רעד ןענײז סָאװ ,ןעגנונעפָאה עלַא יד םימ ןוא החונמ ןוא םולש
 טנעֿפע סָאװ ,לעװש יד רעּכיא טערט יא ןעװ ,ןעדניּברַאֿפ טימ
 רימ .יד רימ רעטניה ףיז טֿכַאמרַאּפ ןַאד ,דניצַא רימ רַאּפ ךיז

 רעמ לָאמנײק ןיוש רימ רַאפ ךיז טעװ יז ןוא; ןעּבעל גיהור ַא ןיפ
 ףימ טעװ םוטעמוא ןוא דימּת יז טיה םיור םורָאװ ,ןענעפע טינ
 רימ ךָאנ ןרעקָאל ןעלעװ סענָאיּפש ענַײז ןוא ,החנשה סמיור ןפרור
 ,המיא יד ןיא ןוא טעטש יד ײּב רעּבירנ:םירבק יד ןיא ,טירט:סופ
 ןײמ ןעמוקסיוא רימ טעװ גרעּב ענעפרָאװרַאּפ יד ןוֿפ ןעלייה עגיד
 | ,ןעכַאמ וצ רעגעלענ ןיימ ןיא ןעסע וצ טיורּב

 ךיז ןעּבָאה עלַא ,רעמרעװ ענײז ןעסירעגרעּביא טָאה ןעּפילכ ַא
 גידנעגיײװ ריא ןעגרָאּברַאֿפ טָאה עֿפלעװ ,ןרּתסא וצ ןָאטעג רעק ַא
 , -  רעצײלּפ רער ףיוא ןעטַאט םייּב םינּב

 טָאה --- רתסא ,טבירעג טינ ריד ןופ ,ףיורעד ךיז ּבָאה ףיא --
 ,טרירעג ףיט ןערָאװעג ןיא ןײלַא רע םנח ;טגָאזעג ְךיוֵג סערינָאמיס

 -= ןעפורע)פָ ףיז רוח-ןּב טָאה --- ןענײװסױא יז יז זָאל ---
 רַאפ ןַא ,ןעסײװ רימ ןעװ ,רעגנירג ףיז טגָארט לרוג רעטרַאה ַא
 .וצ םלָאװעג רָאנ ּבָאה ףיא ,רײלטימ לוֿפ ץרַאה ַא טנָאלש זנוא
 םעד ןעמענוצנָא יװ הרירּב רעדנַא ןײק טינ טָאה'כ זַא ,ןעּבעג
 וצ , ךיז ןטּפשמרַאפ ןעסיײה טלָאװ ָאד ןעּבײלּב ,ןרעײַא גָאלשרָאּפ
 !מעּברַא רעד וצ -- ללּבח ,טירט ןעכילרנעש ַא

 טָאה -- ?ףילטפירש ןעגיטעטשַאּב דנוּב רעזנוא רימ ןעלעו -- ר
 ,רחוס השעמ טגערֿפעג טעדינָאמוס
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 עג רוח-ןּב טָאה --- טרָאװ רעיא ףיוא ךיז זָאלרַאֿפ ףיא --
 | ,טרעפטנע

 ,ןעפורעגּפָא ףיז םירעדליא טָאה -- ךיוא .ךיא .ןוא ---

 , ןעגָאלשעגוצ רוב טָאה --- !טַֿאמענּפָא זיא | ,ונ ---
 ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבַא ןופ טָאג רער זנוא לָאז יַאװלה --

 ןעֿפורעגסױא סערינָאמיס טָאה --- !ןיימשײב בקעי
 טנָאזעג ריח-ןּב טָאה --- !דנײרפ ענײמ ,,טרָאװ = ןייא  ךָאנ --

 ןעלעװ ףיא טלָאװ םּכסה רעיַא טימ ,ןיוש לוק ןעֿכילײרֿפ ַא טימ
 ,לֿפש ץפיוא טינ ףיז טגײל'ס ,רינרוט ץכָאנ זיּב ךָאז יד ןענײלּפָא
 ..ָארּפ רעד רעריײא ,רימ ןענעק ןעגילקסיוא םעּפע לָאז עלַאסעמ זַא
 רעניזָאד רעד ןיא ,ווירּב ןייז ףיוא טרעפטנעעג םיא טָאה רָאטַארוק
 ,םורַא גָאטֿכַא ַא ןיא יװ ,רעהירּפ וצרעהַא ןעמוקנָא טינ ןעק רעּפטנע
 ָאזַא ןעּפַאשרַאֿפ רימ טעװ קריצ ןיא ןעלַאסעמ טימ שינ עגענַאּב יד
 ,ָאמלעד-ןיה-לּכ רַאֿפרער ןעלָאצַאּב וצ טײרג ןיּכ ףיא זַא ,גונעה

 .לעװ ,םערינָאמיס ןוא ,ןעװעג םיּכסמ קשח טימ טָאה םירערליא

 ,טײז רעֿפילטּפעשעג רעד ןוֿפ ךיוא ךַאז יד טכַארטַאּב טָאה רעכ
 :ןעפורעגּפָא ךיז טָאד

 טײצ ןעניװעג בגַא ףיא לעװ םעדכרוד ,רַאה ןיײמ ,טוג- יג ---
 טסָאה וד ,ךיז טֿכַאד רימ ,קסע לעקיטש ַא ריד רַאּפ ןרטּפוצּפָא
 - יז טײטשַאּב ,השורי ַא טזָאלעגרעּכיא ריד טָאה םירַא זַא ,טגָאזעג
 ?עקרק יא

 .ײה עכילטע ןיא ןוא םונעזימ יײּב עליו ַא ןיא טײטשַאּב יז --
 ,םיור ןיא רעז

 .ּפָא'ס ןוא ןעפיקרַאפ םע טסלָאז וד ןַא ,תיא הצע ןיימ =
 .חוּכַא רימ ּביִג ,טרָא ןרעכיז ַא ןיא ןעגײלנײרַא טלעג טזײלעג
 ןײד לָאז רע ,םעניימ ןעשנעמ ַא ןע עקיש ףײלג ףיא לעװ ,הָאשרה
 יד ןײז םידקמ לָאמסָאד שטָאכ רימָאל ,טלעג וצ ןעכַאט השורי
 ,םינלזג עשימיור

 | , ר ַאּפ עגיטיינ עלַא וטסטמוקַאּב ןעגרָאמ --
 .ַאּב טָאה'מ סָאװ ,ןילַא ןָאטענּפָא טנייה יא ,טע טסיײה ---

 ,טנָאעג טעדינָאמיפ טָאה --- טפרַאר



 :עלג ,יעּבעגעגוצ םירערליא טָאה -- ןָאטעגּפָא טוג ןוא ---

 | ,ררָאּב יד ןערירֿפוצ ףיז גידנעט
 ךיש .,רּתסא ,ןײװ ןוא . םיורּב טימ ,דּבכמ רעדיװ זנוא ײז ---|
 רעזנוא ןעּבײלּברַאֿפ וצ רובּכ םעד ןָאטנָא זנוא טעװ םירעדליא
 ,ןעלעֿפעגלױאװ םיא טעוו'ס ןענַאװ זיִּב רעדָא ןעגרָאמ זיִּב טסַאג
 | | ,,,?רַאה ןיימ ,וד ןוא

 טציא  ,ןײרַא דלַאװ-ןעמלַאּפ ןיא ןערעקמוא ךיז לעװ יא ---
 יד ןיא ,ןעקעלּפטנַא  םינ רנייפ רעד ךימ טעװ ,רעטסניפ ךָאנ ןיא
 *עגוצ רע טָאה -- ןהעז וצ ףימ ןעײרפ ךיז ןעלעװ רעּכַארַא ריֿפ
 | ,ןעמירערליא וצ ףיז גידנעדנעװ ,ןעּבעג

 ץכולמ טימ רוחּב זיא ,גָאט ףױא טעירַאשעג טָאה'ס זַא
 .ענ םמירעדליא ןיא גנַאגנײרַא םייּב דרעֿפ ןוֿפ ןעגיטשענּפָארַא
 | ,ןײרַא טלעצ
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 . טכַא לעטיּפַאק

 .רוח-ןּב ןוא רתסא

 :ַאטשעג רוח-ןּכ ןיא רעגײז ַא ריפ םורַא טֿפַאנרַאֿפ ןענרָאמ ףיוא
 ןעסיױרג םער ןיפ עסַארעט-ךַאד רעד ףױא ן'רּתסא טימ  ןענ
 :עּבעל ַא טשרעהעג טָאה גערּב ץפיוא ײז רעטנוא ,דַאלקס-תורוחס
 ןוא ןערָאלעגנָא ןעמ טָאה תולוק ןוא שער .טימ ,גנונעװַאּב עגיד

 ,עגירנענערּב יר ןופ ןייש ןיא ןוא ,סנעטסַאק ןוא קעּפ ןעדָאלעגסױא |
 ;םיוא ןעשנעמ עטעװַאהרַאפ יד ןופ ןעטלַאטשעג יד ןעּכָאה ןעלקַאּפ
 עשילַאטנעירָא יד ןופ רעטסײג ענשַאּפערָאה יד יװ ןעזיװעג
 .ענ רלַאּב טָאה סָאװ ,ערעלַאג ַא ןערָאלרַאפ טָאה'מ ,ןַאלהשעמ
 ,רָאטנָאק ןיא ףיז ײּב ןעװעג זיא סערינָאמיס ,ןעלגעזפָא טֿפרַאד
 ..קורטסניא .עטצעל יד ןַאטיּפַאק-םפיש םעד ןעּבעגעג טָאה רע ואוו
 ןײק ,ףיז גירנעלעטשּפָא טינ ץעגרע  ןיא = ,ןעמיװש ּוצ -- סעיצ
 רישזַאסַאּפ ַא ןעטרָאד ןעצעזסױרַא ,םיור ןופ טרָאּפ;םי םעד ,עיטסָא
 ןעשינַאּפש םוצ רעטײװ ןערָאּפ שינעליײַא ןהָא ןיוש ךָאנרעד ןוא
 | / ,עיסנעלַאװ ןייק ,גערּב

 סָאװ ,טנעגַא סעסערינָאמיס ןעװעג יא רישזַאסַאּפ-רעגיזָאד רעד
 רוח-ןּב סָאװ ,הלחנ יד ןעֿפױקרַאֿפ וצ תוחילש יד טַאהעג טָאה
 ןעדנוּבעגטָא ןעּבָאה טעוו'מ רָאנ יװ ,ןסירַא ןיפ טנ'שריעג טָאה
 ןעריר ףיז שעװ יז ןיא ,וצ ףיש יד ןעטלַאה סָאװ ,ןעטַאנַאק יר
 זיא סָאװ ,ךַאז רעד טימ טפעהַאּב ןייז רוח.ןּכ שעװ ,ןײרַא געװ ןיא
 ןעּפַאֿפ וצ טינ טפעהַאּב ,טֿכַאנײּב ןעטֿכענ ןערָאװעג ןעסָאלשַאּב
 ,רנוּב םער ףױא ןעּבָאה הטרח ןעלעװ רע טלָאװ רעמָאט ,קירוצ
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 יא ,ןעמירעדליא ןוא ן'םערינָאמיס טימ ןעסָאלשעג טָאה רע ּסָאװ

 יפֶא ןוא טרָאװ ןַײז ןרעדנע וצ םייצ עצרוק ַא רָאנ ןעּבילּבעג םיא

 :םױרַא רָאנ ףרַאד ןוא רַאה רעד זיא רע ,דנוּב םינוֿפ ףיז ןעגָאז

 | . ,ןוצר ןייז ןענָאז

 םע טָאה הבשחמ עגיזָאד יד טָא זַא ,ןייז ַאלײרג רהעז ןָאק'ס

 עטנײלעגפיינוצ טימ ןענַאטשעג ןיא רֶע ,חומ ןייז טציא טרעּבקעעג

 ענימ רעד טימ ןעטנוא ל'דירי ןפיוא טקוקעגּפָארַא טָאה ןוא טנעה

 24 יא רע ,הער רער טימ ךָאנ ךיז טגָאלש סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ

 .םיורג יד ןוֿפ טרעקעגמוא סָאװ?רָאנ ךיז טָאה ,ףייר ,ןייש ,גנוי ןעוו

 ויא ---,טֿפַאשלעזעג רעשימיור רעד ןוֿפ ןעזיירק עטסבושח עגיטרַא

 ופ טלעװ יד ןעגיוצעג ךיז וצ טָאה םיא סָאװ ,שודיח ַא ןעד

 םָאה םיטש ַא ?סנעגינעגרַאּפ עטבורפענסיוא-טינ ךָאנ ןופ ,םיגונעּת

 עג טָאה סָאװ ,ןעּבעל גיטמול'ם ןעטיּברַאֿפ וצ טינ ןעפורעג םיא

 'ד ףיוא ,רערעװשרַאפ ַא ןופ לריג םעד ףיױא ,םיא ףיוא טרַאװ

 ןמַאק ןיא ןײרַא טערט םָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ ןעגָאלּפ ןוא  תונּכס

 ,החונמ רעד ןענעװ קנַאדעג םוצ ,רעלרָא ןעשימיור ןעגיטֿפעמ ןץמימ

 ןעֿפױק טנָאקעג ףיז טָאה רע סָאװ ,םידיּביּכ יד ןוא םיגינעּת יד

 ךי טָאה סָאװ ,ליפעג'ס ןעמוקענוצ ךָאנ זיא ,תורישע ןייז רַאּפ

 דנע טָאה יע סָאװ ,םיה ַא ןעּבָאה וצ ,המשנ ןייז ןיא טקעװרעד

 עײרטעג עֿכלעוַא טימ טלעגנירעגמורַא זיא רע ואוו ,ןענופעג ףיל

 רעד ןיא טלעגָאװעג גנַאל ןײלַא טָאה סָאװ ,רעד רָאנ ,םידידי

 ם'ניא טקעטשעג טָאה'ם חוּב ַא רַאפ סָאװ ,ןײטשרַאּפ ןָאק ,רמערֿפ

 | ,טנורג ןעטצעל ןעגיזָאר

 "ער ןופ ערה:רצי רעד סָאװ ,סָאד ןעמוקענוצ ךָאנ זיא וצרעד

 ירניג ַא ןענוֿפעג טָאה ,ךיז וצ ןעניױצעג םיא טָאה סָאװ ,טלעוו

 ךַאר ןֿפױא םיא ןעּבעל ןענַאטשעג זיא עֿפלעװ ,ןרּתסא ןוא עטרבח

 .טנערפעג רוח- ןּב טָאה -- ?םיור ןיא ןעזעװעג לָאמַא וטסיּב ---

 ,טרעפטנעעג יז טָאה --- ןַײנ ---

 ,?ןײז וצ ןעטרָאד ריד ףיז טסולנ ---

 ,ןייג = ---

 ?סָאװרַאֿפ ---
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 טימ טרעפטנעעג ז טָאה -- םיױר רַאפ ארומ ּבָאה היא --
 | ,לוק ןיא רעטיצ ןעטכײל ַא

 -- טגָאועג רעגיטביר רערָא ןָאטעג קוק ַא  ריא ףיוא טָאה רע
 .דניק ַא טעטּכ ןעמוקעגסייא יז זיא םיא ןעּבעל לײװ ,טקיקעגּפָארַא

 יד רעּבָא ,םינּפ ריא ןהעז טוָאלעג טינ םיא טָאה טײקלעקנוט יד !
 א טנָאמרעד רעריװ םיא ןעּבָאה טלַאטשעג ריא ןוֿפ ןערוטגָאק
 :טשרעהַאּב םיא טָאה טייקכילטרעצ ןופ .ליֿפעג ַא ןוא .,'הצריה
 ןעּבעל ןענַאטשעג רעטסעװש עגערָאלרַאפ ןייז ןיא ױזַא טקנוּפ טָא
 עטרעשַאכזײב םענעי ןיא ןיוה סנעטַאט ןייז ןופ ךַאד ן'ֿפױא םיא
 םעד םיטַארנ שימ קילגמוא'ס ןהעשעג זיא'ס ןעװ ,ןעגרָאמהירֿפ
 עבַײװ יד ?ןַײז דניצַא יז ןָאק ואװ !הצריּת עמירָא ,רָאטַארוקָארּפ
 טָאה ,ן'רוח:ןּב ןיא טקעװעגֿפױא ןעּבָאה תונורכיז יד סָאװ ,גנומיטש
 ןײק .עניײז ןעװעג טינ זיא יז ,תמא ,ץ'רּתסא ףיוא ןעסָאגענסױא ךיז
 ריא ןיא ןהעז טנָאקעג טינ רע טָאה ןפוא םושּב רעּבָא ,ועטסעװש
 -רעד םיא טָאה ,טרָאּפ םע זיא יז זַא ,קנַאדעג רעד ןוא ,ןירעניד ןײז

 ,רעֿפילדנײרּפ ןוא רעֿפילטרַאצ ךָאנ ריא טימ ןייז וצ טקעװ
 טימ ןיוש ,ןעּבױהעגנָא רעריוװ יז טָאה -- שינ ךיז ןָאק ףיא ---

 ךיא --- רעגיטש ןעכילּבײװ-גיהור ריא טימ ןיא םיטש רעטסעֿפ ַא
 ןעצַאלַאּפ טימ טָאמש עכײר ַא יװ םיור ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןָאק
 טננײרּב סָאװ ,רעטסנָאמ ַא גיונעטש יז זיא רימ רַאּפ ,ןעלּפמטט ןוא
 ןָאק'מ ןעכלעוו ןעגעק ,רעטסנָאמ א ,רערנעל ןוא ןעשנעמ םוא
 ,טולּב ךָאנ טצכעל סָאװ ,הער-היח ַא ,ןעגעקטנַא ןעלעטש טינ ךיז
 | ,,,סָאװרַאפ

 :ּפָארַא טײהנענעלרַאֿפ ןיא טָאה ןוא -טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז
 ,ןעגיוא יד טזָאלעג

 ,טרעטנומענפיוא ריח-ןּב יז טָאה -- ,רעטײװ דַײר --
 םיא ףױא טָאה ,רעטנעהעג טירט ַא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא יִז

 ; טגָאועג טָאה ןוא קילּב ריא ןעּבײהעגפױא
 טינ ןעד זיא ,דניײּפ ןײד וצ םיור ןעכַאמ וטסליװ סָאװרַאֿפ ---

 :על גיהור ַא ןיפ ןעסינעג ןוא םולש םיא טומ ןעסילש וצ רעמעּב
 לוצינ-טסיּכ ןיא ןענַאטשעגסױא תורצ ליֿפױזַא ןיוש טסיּב וד ? ןעּב
 רנעגוי ןײד טָאה ןייּפ ןוא רעצ ,ןעטײק ם'אנוש ם'נופ ןערָאװעג
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 ןיז ריקֿפמ ןערָאי עגירעּביא עניד ףיוא ךָאנ וטסליװ ,טרעצרַאפ
 ?תורצ זוא םירוסי ףיוא

 .ײלּב ץלַא ןערָאװעג זיא ןעגיוא ענײז רַאֿפ םינּפ עשלעריײמ סָאר
 טָאה רע ,רעטרעװ עגידנעטעּב עגיזָאר יד ײּב רעֿפײלּב ןיא רעֿב
 :טנערפעג ךייװ טָאה ןוא ריא וצ ןענױּכעגּפָארַא ךיז

 1?רּתסא ,ןָאט וצ ןעטָארעג רימ וטסלָאװ םָאװ ןוא --
 נערֿפ ַא יז טָאה ףָאנרעד ,טלעקנײװקעג עגר ַא ךיז טָאה יז

 | ;ןָאטעג
 ?םיור ןעּבעל וייה ַא טסָאה וד --
 | געי ---

 : - ?סניש ַא --
 .עטש טימ רענעטרעג ןעשיווצ ץַאלַאּפ ַא !סנייש:רעדנואוו ַא --

 ,ריעיׂש ַא ןהָא ןענַאטנָאֿפ טימ ,רמַאז-לעשימ טימ ןעטָאשַאּב ,ךַאלעג

 עגימורַא יד ןופ :ךַאלעקניװ ענעטָאשַאּב יד ןיא םעוטַאטס  טימ
 לָאֿפַאעג ןהעז ןעמ ןָאק ,ןעסקַאװַאּב ןעקָאמשנײװ טימ ,ךַאלגרעּב
 רעטײװ ַא יװ יװַא םױא םי רעד ךיז טײרּפש ןעטנוא ;בוזעװ ןוא

 טינ ,ןעלגעז עסיײװ ןעּכעװש'ס ןעכלעװו רעּביא ,לעגיּפש רעױלּבֿפיט
 ןיא רעּבָא ,עליוװ ַא ס'רסיק םער ךיז טניֿפעג ןעטרָאד ןופ טַײװ
 .,רענעש זיא עליו סעסירַא זַא ,ןעמ טלַאה םיור

 ?ןעּבעל גיהור ןוא ליטש ןעטרָאד ןָאק'מ ןוא ---
 .הנבל ןייק זיא לָאמנײק ןוא גָאט:רעמוז ןייק ןיא לָאמנײק =

 ,ןעמוק ןעגעלפ טסעג ןעװ רָאנ ,רעגיהור ןעזעװעג טינ טֿכַאנ
 ;לֵא רער ןעוו ,דניצַא ,ןערעװ ןעסירעגרעּביא טייקליטש יד טנעלפ
 ,רעמ טינ ןעטרָאד ןיּב ףיא ןוא ןעּברָאמשעג ןיא תיּבה-לעּב רע

 .-- ןערעטש טײקליטש יד לָאז סָאװ ,ךַאז םוש ןייק .ָאטינ זיא
 יד ןוֿפ ןעטּפיּפ טער רעסיוא ,ןעטרָאד לוק םוש ןייק טינ טרעה'מ
 ךַאא םוש ןײק  ,ןענַאטנָאפ יר ןוֿפ קסעילּפעג םעד ןוא ךַאלעגייפ
 ןעקלעװרַאֿפ סָאװ ,ןעמולּב יד טינ רעמ ;טינ ןעמרָאד ךיז טײב
 .ענפיוא.ײנ טימ ןעטיּברַאֿפ ןעגרָאמ ףיוא ןערעװ ,טנײה ןעטרָאד
 -לָאמ ַא ןעטרָאד טפיולטנַא ןייש-ןענוז רעלעה רעד ןוא ,עטהילּב
 ןעּבעל'ס ,לרנעקלָאװ ןעגירנעהיצײּברַאפ ַא ןוֿפ ןעמָאש טעד רַאֿפ
 יעג גירנעטש טָאה ךימ ,רימ רַאֿפ גיהור וצ ןעװעג זיא ןעטרָאד
4 | 
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 ,ןעטבילֿפ ליֿפױזַא טָאה רעכלעװ ,ךיא סָאװ ,קנַארעג רעד טנָאלּפ
 ענעריײז יד טימ ןעדניּבוצ ךיז זָאל ,ןײג גירײל ןיא געט יד רטּפ
 ףיא זַא ,וצרעד ןעמוק ףוס-לכ-ףוס לעװ ןוא םינונעּת ןופ קירטש
 ,יָאטעגּפױא ןעּבָאה טשינרָאנ לעװ

 ,ףיט ץרעּביא טעזרנָאלּבעג ןעּבָאה ןעגיוא ם'רּתסא
 ?םעד ףיױא טגערפעגכָאנ ףיז וטסָאה סָאװ וצ ---

 | ,,,רַאה רעטוג ןיימ --
 .ורּב ,דנײרֿפ ףימ ףור ,ױזַא טינ ףימ ףור ,רּתסא .,ןיינ . ,ןיינ --
 טינ סע ליװ ןוא טינ יא ןיִּב רַאה ןייד ,טסליװ וד בוא רעד

 ,רערורּכ ףימ ףור ,ןיי
 טײקטלעטױרעג ריא םיא ןופ ןעגרָאּברַאֿפ טָאה טײקלעקנוט יד

 ,ןעגיוא עריא ןוֿפ ןעלַארטשפױא עֿפילקילג סָאד ןוא החמש רַאּפ
 ,קעװַא ףײט םעד רעּביא טײװ.טײװ טקוקעג ןעּבָאה עֿבלעװ

 ײױזַא יװ --- טגָאעג יז טָאה -- ןעֿפײרגַאּב טיג ןָאק ףיא --
 | ,.ןעּבעל ַא ףייא ןעּבעל ַאזַא ןעמײברַאפ וטסנָאק

 --- םימד-תכיֿפש ןוֿפ ךיוא רשֿפא ןוא המחלמ ןופ ןעּבעל ַא ףיוא ---
 .רעטרעוװ עריא טגָאזרעד רע טָאה

 גיהור ןעּבעל וצ טָאטשנָא -- ,ןעּבעגעגוצ יז טָאה -- עי --
 ,עליװ רענייש רעד ןיא

 ,טינ הרירּב רעדנַא ןייק ּבָאה ךיא ,רתסא ,תועט ַא טסָאה וד --
 ףימ טגניוצ טײקגיטיונ יר ןיא ,רעטוג ַאזַא טינ זיא רעמיור רעד
 ףיא לָאז ןוא ןטיומט רערעֿכיז ַא טסײה ָאד ןעּבײלּב .טײּב םוצ
 -לעורעד ןעטרַאװרע ןעטרָאד ףיוא ךימ טעװ --- םיור ןייק קעװַא
 רעדרעמ-לעקניװ ַא ןוֿפ רעסעמ ַא ,םס רעֹּכעּב ַא --- לרוג רעגיּב
 סוטַארנ ןוא עלַאסעמ ,טֿפוש ןעטפיוקעגרעטנוא ַא ןופ קסּפ ַא רערָא
 ןײמ גירנעּבױרקעװַא ,ןערָאװעג רשעתנ ןענײז רָאטַארוקָארּפ רעד
 ײז רַאפ זיא הליזג רעײז ןעטלַאהַאּב וצ טציא ;סנעגויא סנעטַאמ
 ןעמוקֿפרוד ןעגעװ ,סע ןעּפַאכרַאפ וצ טלָאמעד יװ ,רעגיטכיוו חס ַא
 .לָאװ לָאֿפ םעד ןיא ָאד לײװ ,ןײז טינ ד"ר ןייק רָאג ןָאק םולשּכ
 ײז ןעװ ןוא ,רלוש רעײז ןיא ןײז הרומ טזומעג ףיז ךָאד ײז ןעט
 ,"ּתסא ,טינ .ףיא םײװ ,ןעֿפײקרעטנוא טזָאלעג וליפַא ךיז ןעטלָאװ
 וליַפַא ,םולש ןײק ָאטינ זיא רימ רַאֿפ ,ןָאטעג סע טלָאװ ךיא יצ
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 ,צ

 יד ןופ טפול רעכַײװ רעד ןיא ןוא ןעטָאש ןעלימש םיניא טינ

 ןוא ,עליװ רֶעטלַא רענייש רער ןיא סעקיטרָאּפ ענרעניימשלעמרימ

 יעג רעמיצנעיורפ ַא ןעטרָאד טלָאװ רימ טימ ןעוו ,ןַאד וליפַא טינ

 ןעפלָאהעג טפַאשּביל רעגירלורעג טימ רימ טלָאװ סָאװ ,טּבעל

 ןײק ןעניפעג טינ ןָאק ףיא ,געט ענײמ ןופ ךָאי םעד ןעגָארט

 גןערָאלרַאפ רימ ןענײז רעטסעװש ןַײמ ןוא עמַאמ ןיימ ןמז.לּכ ,רירֿפ

 ךיא ײז ןיפעג ךיא ןעװ ןוא ,ײז ןעכוז וצ ןערעהֿפױא טינ רָאט ךיא

 ןעמיקַאּב טינ עגירליש יד ןעלָאז ,ןעטילעג טֿפערמיא ןעּבָאה ײז

 ,טױט-דלַאװג ַא ןיֿפ ןעּברָאטשעג ײז ןעניײז רעמָאט ןוא ?קסּפ רעײז

 עניימ .ָא !ףָארטש רעײז ןופ ןערעװ לוצינ רעדיעמ יד ןעלָאז

 עטסגילייה יד וליּפַא !ףָאלש ןיימ טלעגָאװרַאפ ןעטלָאװ תומולח

 יד ןעסיװעג ןײמ ןערעקוצמוא תלוכיּב ןעװעג טיג טלָאװ עּכיל

 | | !החונמ ענעריולרַאפ

 ײ טָאה --- !םעד ןעגעק ןָאט טשינרָאג ןעמ ןָאק ןעד יצ --

 - יננוגערפיוא רַאפ טרעטיצעג טָאה סָאװ ,לוק ַא טימ טנערּפעג

 ,טנַאה ריא ןעמונעג טָאה ריח-ןּכ ---

 ?גנַאּב ריד וט ךיא ---

 ,טרעפטנעעג טושּפ יז טָאה -- ,עי --

 ךיא טרעטיצעג טָאה טנַאה ענײלק ריא יװ ,טליפעג טָאה רע

 .ךיא תירצמ יד ןעניז פיוא ףױרַא םיא זיא גנולצולפ ןוא ,רענַײז

 טסַארטנָאק ַאזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקנייש רענידפושיּכ רעצנַאג ריא

 . יװ }רתסא רענײלק רעד ןופ טײקגידװענח רעכילטרעצ יד טימ

 ,ןעגנוגעװַאּב עריא ןיא זעיצַארנ יװ ,טסײרד יװ ,קנַאלש ןוא וה

 יוצ טָאה רע !ןיש רַאּברעדנואװ יװ ,ץיר ןוא טסײג ןיא ףייר יװ

 ױטזָאלענּפָארַא יז טָאה ןיא ןעּפיל יד וצ טנַאה ם'רהסא ןעגָארמעג

 ,רּהסא ,הצריּת עטײװצ ַא ןייז רימ טסעװ וד -- |

 ?הצריּת סָאד זיא רעװ ---
 רימ ײּב טָאה רעמיור רעד סָאװ ,סנײמ לרעטסעווש ענילק'ס ---

 ךיא ןמז-לּכ ,ןײז ףילקילג ןוא גיהור טינ ןָאק יא ,טּבױרעגקעװַא

 | .ןעניֿפעג טינ יז לעװ

 ךאֿפעג ןעריײּב ײז ףיוא עסַארעט רער רעּביא זיא עגר רער ןיא
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 ,ןהעזרעד ןוא טקוקעגמורַא ךיז ןעּכָאה ײז ,טֿכיל לַארטש ַא ןעז
 ײז ,לוטש ןיײז ןיא ןסערינָאמיס םױרַא טלעקײק רעניד רעד יװ
 רער זיא םעומש ןעגידרעטײװ ם'ניא ןיא םיא וצ ןעגנַאנענוצ ןעניי
 / ,םירּברמה:שאר רעד ןעװעג רחוס רעטלַא

 :עלַאג רעד ןיפ ןעטַאנַאק יד ןעדנוּבעגּפָא ןעמ טָאה עלײװרעד
 םי ןיא טלעגעזעגקעװַא טָאה ןוא טײרדעגסיױא ךיז טָאה יז על
 ןעיירשעגסיוא עֿכַאלײרפ רעטגוא ,ןעלקַאפ יד ןופ ןײש םייּכ ,ןײרא
 ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאּב זיא לרונ ם'רוח-ןּב ,ןעסָארטַאמ יד ןופ
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 . ןיינ לעטיּפַאק

 .רינרוט ם'נופ עמארגארּפ יד

 צ

 דרעֿפ םמירערליא ןענײז ,גָאט ןעּבלַאה ךָאנ ,רינרוט םעד ברע

 ןוא ןײרַא טָאטש ןיא ןערָאװעג טריפעגרעּבירַא ןעגָאװטײר רעד ןוא

 יד טימ ןעמַאצ ,קריצ םייּב ןעלַאטש יד ןיא טלעטשעגקעװַא

 רע .ףיוא רערעײז תיּבה-לעּב רעד ןעמוקעג טָאטש ןיא זיא דרעֿפ

 :רעטײר עטנעּפָאװַאּב ,רעניד המזינ ַא ףיז טימ טריפעגטימ טָאה

 גנַאגסױרַא ןייז זַא ױזַא ,ןעלמעק ענערָאלַאּב רעװש ,רעדניר ,דרעפ

 ןופ גנורערנַאװרעּביא יד יװ ןעזיוועגסיוא טָאה דלַאװ-ןטמלַאּפ ם'נופ

 ץֿפױא טנעגענַאּב םיא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד .מבש ןעצנַאג ַא

 ,ָארֿפ רעניּברַאפנערײשרַאפ רעניזָאד רעד ןופ טֿפַאלעג ןעּבָאה ,געוו

 .לעװ ,ףיש םעד סָאװ ,טרערגואוועג ךיז ןעּכָאה ףס ַא ןוא .,עיסעצ -

 ןעּבייהעגנָא טינ וליֿפַא טָאה ,רעניציה ַאזַא ןעװעג רימּת זיא רעֿכ

 םיא ןעמ טריּפש רעמָאט ,םלוע םעד ןופ םרעטכעלעג יד ןערַא וצ

 :עװ --- ןייז וצ דשוח סָאד טנורג ַא טַאהעג טָאה רע ןוא --- ךָאנ

 .ַאּברַאב-ּבלַאה יד קזוח טימ ןעּבײרשַאּב ןענָאיּפש םעלַאסעמ ןעל

 ,רינרוט ן'פיוא ןײרַא טָאטש ןיא ןעמוקנָא ןיז ןופ עּפמָאּפ עשיר

 ןיפ ןעּבָאה טעװ טָאטש עצנַאג יד ,ןעֿכַאל ןעלעװ רעמיור יד ןוא

 ןעגרָאמ ףױא ?ןָא םיא סע טײנ סָאװ רעּבָא --- ןעכַאל וצ סָאװ

 ןיז ןיוש עיסעצָארּפ עגימרַאסױרג עגיזָאד יד טעװ הירפ רעד ןיא

 ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןײרַא רּבדמ רער ןיא געװ ץֿפױא ןייװ.טעה

 ם'ניא בושי םעד ןופ סנעגײא רעֿפילגעװַאּב רעצנַאג רעד

 גיטיינ זיא'ס סָאװ ,םָאד רָאנ ןעזָאלרעּביא טעװ'מ ,רלַאװ-ןעמלַאּפ



 ךייש רעד ,רינרוט ן'ֿפױא ןַאּפשעגריֿפ םעד םינוֿפ ןעטערטסױרַא םוצ
 לָאב עלַא ףיוא טזָאלרַאֿפ דניצַא טָאה ןעשנעמ ענייז עלַא טימ
 רעד ,ןעמונענּפָארַא ןעמ טָאה ןעטלעצעג יד ,דלַאװ-ןעמלַאּפ םעד
 ןייז גנידצלַא טעװ םורַא העש ףלעװצ ןיא ;ןעדנואושרַאֿפ זיא בושי
 ויא'ס רעװ ,ןעגָאיכָאנ ןַאר ײז לָאז ןהנּכס רעריװטעי רעסיוא
 ,ןַאד יװ רעֿפז ױזַא טינ שנעמ ַא זיא לָאמנײק ,ףיורעד ןלעּב ַא
 רעטלַא רעד טסואװעג טָאה סָאד ;קזוח םיא ןופ טכַאמ'מ ןעװ
 ,רעּבַארַא רענעּבירטעגֿפרוד

 ףיז ײּב טרַאנעג ןעװעג טינ ןענייז רוח:ןּב ייס ,ףייש רעד. יײס
 :לַאהעג עדייּב יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדניפ ;טֿכַאמ סעלַאסעמ ןעגעװ
 ןעמעננָא טינ רע טעװ קריצ ןיא שינעגעגַאּב רער רַאֿפ זַא ,ןעמ
 ןעּבָאה רע טעװ רעמָאט ,ןעלשימ עװיטקַא םוש ןײק ײז ןעגעק
 ןענעמ ,ן'רוח-ןּב ןוֿפ ןעװ --- ךָאנ טדער רעװ ,הלּפמ ַא קריצ ןיא
 וליֿפַא טעװ רע ;טײז ןייז ןופ עטסגרע סָאד ףיוא ןעטֿפיר ךיז ײז
 ,ןסוטַארג ןופ הבושּת ַא ףיוא ןעטרַאװ םינ רָאנ רשֿפא טלָאמעד
 ןופ לַאּפ ןיא ןָאט וצ סָאװ ,טנערָאװַאּב ךיז יז ןעּבָאה רעּבירעד
 :ײר ןערָאּפעג גנומיטש רעטונ ַא ןיא ײז ןענייז דניצַא ןוא ,הנּכס ַא
 .עגרָאט ן'פיוא ןוחטיּב ןעלוֿפ טימ ,ןרעדנַא ןעּבעל רענייא גידנעט
 ,ויחצינ ןעגיד

 ר רעײרטעג רעד .,ןכולמ טנעגעגעגנָא ײז ןעּבָאה געװ ץ'פיוא
 םעּפע סםײװ רע זַא ומר םוש ןײק ןעזיװעגסױרַא םינ םָאה רענ
 . ןעמירערליא ןוא ן'סערינָאמיס טימ ן'רוח-ןּב ןעשיוװצ דנוּב ם'נופ
 ןעמונעגסרַא רע טָאה ,םולש ןרעדנַא םעד רענײא ןעּבענעגּפָא
 | :טנַאעג רע טָאה ףײש םוצ ךיז גידנעדנעו ןיא ריּפַאּפ ַא

 טשרָאקָא ,רינרוט ן'רעּביא הנוממ םעד ןוֿפ העדומ ַא זיא טָא ---

 ,טנעכיײצרַאפ ףיוא ָאד ןענײז ררעפ ענײד ,ןערָאװעג ןעזָאלעגסױרַא
 ,ךיש רעלערייא ,ןוחצינ ַא טימ בוט-לזמ ּפָא סיוארָאפ ריד ביג יא

 .עג ףז טָאה ןוא טַאלּב'ס ןעמירעדליא טגנַאלרעד טָאה רע |
 ;ץרוח-ןּב וצ םדנעוו

 :ענַאּב ןײר רַאפ ,קילג ףיא שניװ ,סוירַא ןופ ןוז ,ריד ףיוא ---
 'תונכה עלַא ,העינמ םוש ןיק רעמ ָאטינ זיא ןעלַאסעמ טימ שינעג
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 סע טָאה ןעליּפש יד ןופ להנמ רעד ,טֿפַאמעג ןעניײז רינרוט םוצ
 ,טרעֿכיזרַאפ ןײלַא רימ

 - ,טגָאזעג רוח-ןּב טָאה --- ףולמ ,ריד קנַאד ףיא ---
 -- טרערעג רעטײװ ףולמ טָאה -- סײװ זיא ּכרַאֿפ ןייד ---

 .רַאֿפ יד ןייש ןענָאק עלַא ,רלָאנ טימ רוּפרוּפ זיא םעלַאסעמ ןוא
 ,רעדנעּבכ עסיײװ יד ףאלגניא ןיוש ןעפיוקרַאפ ןעסַאג יד ףיוא ,ןעּב
 .ָארט טָאטש ןיא רעּבַארַא  לערעי ןוא דיא רעדעי טעװ ןעגרָאמ
 םעוװ םעירעלַאג יד ןיא זַא ,ןהעז ומסעװ קריצ ןיא ,דנַאּב ַאזַא ןעג
 ,דלָאנ טימ ענריּפריּפ יװ רעגינייװ טינ ןייז רעדנעּב עסיײװ

 לָאניּבירט ןיא טינ רעּבָא ןעי רשפא --- םעירעלַאנ יד ןיא --
 ,סיּפמָאּפ ןופ ןרעיוט יד רעּביא

 .עוװ רימ זַא ,דלָאג טימ רוֿפרוּפ ןעשרעה טעװ ןעטרָאד ,ןיינ --
 :ָאד םיײּב טניײשעגפיוא טָאה םינּפ סכולמ --- ןייז חצנמ רעּכָא ןעל
 עסיורג יד יװ ,ךַא ,ןײז חצנמ ןעלעװ רימ ןעװ .-- קנַאדעג ןעניז
 םינ סָאװ ,ץלַא וצ לוטיּב רעײז ייּב !ןרעטיצ סע ןעלעװ םינודַא
 ,ןעלַאסעמ רַאפ ףיז ןעשעװ ףאלשנייװעג ײז ןעלעװ ,זיא שימיור
 ןוא -- !רעמיור ַא ךָאד ויא רע --- םניא ןעגעק ףניפ ,ײרד ,ײװצ
 ,סײװ ףיא םנה -- : ןעּבעגענוצ רע טָאה לוק ןרעגירעדינ ַא טימ
 שדקמד:תיּב ןיא בושח ַא זיא סָאװ ,ןעדיא ַא רַאפ טינ טסַאּפ'ס ןַא

 לעװ ןעגעװטסעדנוּפ ןטרַאזַא ןימ ַאזַא ןיא לײשנַא ַא ןעמענ וצ
 טעװ ץַאלּפ םלוסנָאק םעד רעטניה זַא ,דוס ַא ןעױרטרַאֿפ ריד ףיא
 ױעדָא ירד ןופ ןעטעוװעג ןעטלַאה טעװ ןיא דנײרּפ ַא רעניימ ןעציז
 רעײז ּבױא ,םנײא ןענעק ןהעצ עצנַאנ יד עקַאט רערָא ףניֿפ
 ןעּבעגעג ףיורעד םיא גָאה ךיא ,טײװ ױזַא ןײגרעד טעװ ןועגיש
 ,םילקש טנעזיוט סקעז ףיוא גניזײװנָא ַא

 . רעמיור ַא --- ןעפורעגּפָא רוח-ןּב ףיז טָאה --- ףולמ = ,ןיײג ---
 טסלָאז ןעװעג טלָאװ רעסעּב ,מלענ שימיור ןיא רָאנ ףיז ט עוו
 נָא ַא םיא ןעּבעג ןוא רנײרּפ ןייד וצ ןײנרעּצירַא טנעװָא ןיא טניײה
 ,בנַא ,עֿפרַאר טינ .ײז לָאז רע ליֿפװ ,םעיצרעטסעס ףיוא .גנוזײװ
 .עמ טימ רָאנ רע לָאז ךיז ןעמעװ זַא ,ןעגָאז םיא וטסלָאז ,ףולמ
 עגעק רעּבַארַא ןַאּפשעג םמירעדליא ,רעגנײהנָא עניײז ןוא ןעלַאס
 | ,ררעפ סעלַאסעט
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 | ,טֿפַארטרַאֿפ עגר ַא ךיז טָאה ףולט
 םערעטניא סנעמעלַא זַא ,ןייז טעװ ןופרעד אצוי-לעוּפ רעד --

 ,ןעײװצ ךייַא ףיוא ןערירטנעצנָאק ךיז טעװ
 ,ןעסיוא ךיא ןיִּב עקַאט סָאד טָא --
 ,ײטשרַאפ ךיא .,ַאהַא --
 ָאט ,הבוט עסיורג ַא ןָאפ רימ טסליװ ור בוא ,ףולמ ,עי --

 ם'נוֿפ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעדנעװ וצ ןעלטימה:לּכ טימ העי
 ,ןעלַאסעמ ןוא רימ ןעשיווצ ףנַאק .ץֿפױא םלוע

 .עג ךולמ טָאה -- ן'רובּכה:לּכ טימ ןָאט סָאד לעװ יא --
 ,ץיה טימ טרעֿפטנע

 /  ,טגָאועג רוחףּב טָאה -- ריד קנַאד ךיא --
 עלַאסָאלָאק ףױא ןעטעװענ ןעגײלרַאפ ןעמ זומ וצרעד --

 ,םונ יַאדװַא ןיא ,ןעמעגנָא ײז טעװ'מ ּבױא ןוא ,ןעמוס
 ףיוא גידנעטרַאװ יװ ,ן'רוח-ןּב ףיוא טקוקעג יַאדװַא טָאה ףילמ

 יי ,םיא ןופ הבישה א
 ,סָאר קירוצ םיא ןופ ןעסײרוצסױרַא רׂשוי ַא ןייז טלָאװ'ס ---

 --- ןײלַא ףיז וצ יװ טגָאזעג רוח:ןּב טָאה -- טלוגעגנָא טָאה רע סָאו
 טלָאװ ףיא ןעװ ,ָא גָאט עלַא טינ ךיז טכַאמ טייהנעגעלעג ַאוָא
 ןוא ּביױמש ןיא ץלָאטש ןייז ןעטערטוצ פאלק ןײא טימ טנָאקעג
 רימ סע טעװ בקעי עטַאט רעזנוא !תורישע ןײז ןוֿפ לת ַא ןעבַאט
 ,אטח ַא רַאפ ןענעכעררַאפ טינ

 םינּפ םענײש ןײז ףיוא ןעגעלעג זיא טײקנעסָאלשטנַא עטסעפ ַא
 ,חוּכ רעמ ךָאנ רעטרעװ ענײז ןעּבעגעגוצ טָאה ןוא

 ײג .םעיצרעטסעס טימ טינ ךיז ןענונַאּב ,ףולמ ,עשו רעה --
 ןעניפעג טסעװ ור רָאנ בוא ,ןעטנַאלַאט ףיוא וליפַא טעװעג ןיא
 גיצנַאװצ ,ןהעצ ,ףניֿפ ףיוא ךיז טעװ ,םעמוס עֿכלעזַא ףיוא םינלעּכ
 ןײלַא עלַאסעמ טעװ רעמָאט ,גיצפופ ףיוא וליֿפַא ןוא ,טנַאלַאט
 י ,טעװעג ןיא ןײג ןעלעוװ

 --- טגָאעג ףולמ טָאה --- עמיס עלַאסָאלָאק ַא זיא םָאד --|
 יי ,שינערָאװַאּב ַא ןעּבעג טוומעג ךיא טלָאװ ןַאד

 זַא ,םיא גָאז ןיא ןסערינָאמיס וצ ײג ,ןעּבָאה סע וטסעװ ---
 רעטסערג ןיימ זַא .,םיא גָאז ,ךַאז יד ןענעדרָאנײא םיא םעּב ךיא
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 -עלעג יד ןַא ןיא אנוש ןיימ לדה-ליזּב ןעלעטש וצ ןיא גנַאלרַאֿפ
 וצ ָארֹומ סָאװ רַאפ םינ ּבָאה ךיא זַא ,עגיצניג ַאזַא ןיא טייהנעג
 ,ײנ ,ןנוא טימ ןיז טעװ ןרעטלע ערעזנוא ןופ טָאג רעד ,ןעּבָאה
 ,םײצ ערעײמ יד טינ רטּפ ,ףולמ רעטונג

 ןיא שנעגעזענּפָא ףיז ףולמ טָאה ,תוחילש רעד ןופ החמש אלמ
 .קירוצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ךײלג רעּכָא ,ןעטירעגקעװַא זיא

 .ּבָאה ךיא --- ןריח-ןּב וצ טנָאזעג רע טָאה -- לחומ רימ = יז --- |
 טנָאקעג טינ ּבָאה ןײלַא ךיא ,ןעּבעגוצרעּביא םעּפע ריד ןעסעגרַאֿפ
 טלעטשַאּב ךיא ּבָאה ;ןעגָאװטײר םעלַאסעמ וצ טנעהָאנ ןײגוצ
 ,טגָאז רע ;םיא ןוֿפ סָאמ ַא ןעמונעגּפָארַא טָאה רעכלעװ ,ןרעדנַא ַא
 רעכעה חפט ַא ףױא ןיא ןעגָאװ סעלַאסעמ ןיפ סקַא יד ןַא
 ,םענייד ןופ סקַא יד יװ דרע רעד ןיֿפ

 +ענסיוא רוח-ןּב טָאה --- !ליפ , ױזַא !רעֿפעה חפט ַא ףיוא --
 ,רחמש אלמ ןעירש

 :ןעּבעגעגוצ טָאה ןוא ןֿכולמ וצ ןענױּבעגרעּבירַא ףיז טָאה רע
 .נָא רעײרטעג ַא ,ףולמ ,הדוהי ןופ ןיז רעהמא ַא טסיב וד --

 ,עירעלַאג רעד ףיוא טרָא ַא ריד ףַאשרַאּפ ,עזנ ןייד ןופ רעננײה
 -ענ סָאװ ,קע ןעטשרעטנוא ם'ניא ןרעיוט עלַאֿפמואירט יד רעּביא
 - ,פָאק טימ גנוטֿכַא ּביג ןוא ,ןעלײז יד ןעּבעל ,ןָאקלַאּב םוצ רעטנעה
 טיג ּביג ;ןָאט עװערעק ַא טרָא ןעגיזָאר ם'ניא ןעלעוו רימ תעשּב
 רעסעּב ,ןײנ רָאנ ,,,ןוא ןײז חילצמ לעװ ךיא ּבױא םורָאװ ,גנוטכַא
 'ץַאלּפ ַא ןעטרָאד רָאנ ךיז ףַאשרַאּפ ,,,ןעגייװש עלײװרעד ךיא לעװ
 ,ֿפָאק טימ גנוטֿכַא ּביג ןוא

 םיורג רַאפ ײרשעג ַא ןעּבעגעג םירערליא טָאה עגר רעד ןיא
 | :גנוניוטשרע

 ?םנױזַא סָאד זיא סָאװ !ַאה ---

 ץּפיוא הנוממ ם'נופ העדומ יד ן'רוח:ןּב טגנַאלרעד טָאה רע --
 ,ריא ןיא טרָא ןיא ףיױא רעגניפ ץטימ טלעטײטעגנָא טָאה ןוא קריצ

 ,טגָאזעג רוח-ןּב טָאה --- ןעיײל =
 ,וד ןעײל ,ןייג ---

 +-עגרעטנוא ןעװעג ןיא סָאװ ,טַאלּב סָאד ןעמונעג טָאה רוח:ןּב
 ינַאֹרַא םעד םֹלַא ,ץניװָארּפ רעד ןופ טקעּפערּפ ן'כרוד ןעּבירש

 א
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 עגיטניה ערעזנוא ןופ רעגייטש םעד ףיוא ,רינרוט ם'נוֿפ רערישוז

 ענערײשרַאפ יד רדסּכ טנעכערעגסיוא הערומ יד טָאה ןעשיפַא
 ,ןסויצנעםקַאמ דובּכל ןערעװ טֿפַאמעג ןעלעװ סָאװ ,ןעגנולײװרַאֿפ
 :ָארּפ ַא ןײז טעװ רעהירפַא זַא ,םלוע םעד ןעװעג עירומ טָאה יז
 .נײרּב ןעמ טעװ ךָאנרעד ;טֿכַארּפ רעֿפַאלטנײװעגרעסױא ןוֿפןעיסעצ

 ןַאר ןיא ,םױנָאק טָאג םיצ תונּברק ,זיא רעגײטש רעד יװ ,ןעג
 ,לעגנַארעג ,ןעגנירּפש ,ןעפיול :רינרוט רעד ןעּבכײהנָא ףיז טעװ
 =עג ןענייז'ס ,רדס ןעטמיטשַאּב ריא ןיא ךַאז עדעי ,ףמַאק-ןעטסיופ
 .ַאנ רעײז ןוא רעמענלײטנַא יד ןופ ןעמענ יד טנעבערעגסיוא ןעוו
 יד ףיוא יװ ,טנרעלעג ךיז ןעּבָאה ײז ואו ,ןעלוש יד ,טעטילַאנָאיצ
 ןיא ,טנילײטַאּב טַאהעג ןייש ךיז ןעּבָאה ײז עכלעװ ןיא ,ןערינרוט
 סָאװ ךיוא יװ ,ןענואוועג טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ײז סָאװ ,ןעזירּפ יד
 .לעװ טימ ,רעפיצ עטעֿפ יר ,לָאטסָאד ןעװעג טמיטשַאּב ןענייז
 .יװעג ןעּבָאה ,םעימערפ-טלעג יד ןעּבירשעג ןעוועג ןענייז'ס ע3
 ןיחצינה:לעּב רעד ןעװ ,טײצ יד ןעװעג ןיוש זיא'ס םײװ יװ ,ןעו
 סיורג ףיז ,ץנַארק-רעּברָאל ן'טושּפ ַא טימ ןענעגונַאּב ףיז טגעלֿפ
 עמוס רעטסערג רעד טימ יװ רעמ ךס ַא רובּכ ץטימ גידנעטלַאה
 | | ,טלענ

 -רנע ,הערומ לײט ןעֶגיזָאד םעד ןעֿפָאלעגכרוד לענש זיא רוח.ןּב
 . רינריט-ןעגעווטײר ם'נופ עמַארגָארּפ םוצ ןעמוקעגוצ רע זיא היל
 טגָאענוצ טָאה הערומ יד .ךילעמַאּפ ןענעיײל ןעטונעג טָאה רע
 טָאה עיבָאיטנַא םָאװ ,לקַאטקעּפס ַא ןערינרוט ןופ רעּבָאהּביל יד
 ייּפש יד טרישזנַארַא טָאה טָאטש יד ,ןהעזעג טינ ןעּבעל ןיא ךָאנ
 ןוא סעיצרעטסעס טנעזױמ טרעדנוה ןליסנָאק םעד רובּכל ןעל
 .רעד ,ןוחצינה:לעּב ן'רַאפ ןעװעג טמיטשַאּב זיא ץנַארק:רעּברָאל ַא
 :ריפ סקעו ךיז ןעּבָאה טגילײטַאּב :םיטרּפ יד ןעגנַאגעג ןענַיז ךָאנ
 , רינרוט םוצ ןעזָאלרעד ןעמ טָאה ןענַאּפשעגריּפ רָאנ ;ןענַאּפשעג
 ןעבָאה ,לעקַאטקעּפס ם'ניֿפ סערעטניא םער ןעקרַאטשרַאֿפ וצ ידּכ
 ןעגנַאנעג ןיא ךָאנרער .לָאמַא רַאּפ עלַא ןעטערטסױרַא טזומעג ײז
 : ?ןענַאּפשעגריֿפ ירד ןופ גנוּבײרשַאּב יד

 ןײא ,עיורג = ײװצ --- סוּפיזיל רעטנירָאק ם'נופ ןַאּפשעגריֿפ ,א
 ןערָאיַארַאֿפ ןעטָארטעגסױרַא ןענײז יז ,רעצרַאװש ןייא ןוא רענױרּב
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 חצנמ ןעבָאה ײז ואװ ,טנירָאק ןיא ךָאנרעד ןוא הירדנסּכלַא ןיא
 .לענ !ּברַאפ ,סוּפיזיל :רעּבײרטנָא ,ןעוועג

 ײװצ = ,עסיײװ = ײװצ --- עלָאסעמ רעמיור ם'נופ ןַאּפשעגריֿפ ,ּב
 ןֿפ קריצ ןיא ,םױר ןיא ןעװעג חצנמ ןערָאיַארַאֿפ ,עצרַאװש
 ,דלָאנ טימ רוּפרוּפ ;ּברַאפ ,עלַאסעמ ;רעּבײרטנָא ,םומיסקַאמ

 ןײא ,עיורג ײרד --- סעטנַאעלק רענעטַא ם'נופ ןַאּפשעגריּפ ,ג
 .ןעליּפש עשיּפמילָא יד ףיוא ןעװעג חצנמ  ןערָאיַאראֿפ ,רעניורּב
 ,ןירג :ּברַאֿפ ,םעטנַאעלק :רעּבײרטנָא

 ,עצרַאװש ײװצ --- סואעדיד רעניטנַאזיּכ ם'נוֿפ ןַאּפשעגריפ ,ר
 יעיצנַאזיּב ןיא זירּפ ַא ןענואועג ,רָאיַאה ,רענױרּב ןיא ,רעיורג ןײא
 | ,ץרַאװש :ברַאֿפ ,םואעריד :רעּבײרטנָא

 לָאמ ײרד ,עיורג ריפ --- ינודיצה םומעמדַא ןוֿפ ןַאּפשעגריֿפ .ה
 ,יולּב :ּברַאפ ,סוטעמרַא :רעּבײרטנָא ,הירסיק ןיא ןעוװעג חצנמ

 ריפ -- רוּברמ םעד ןוֿפ ףיש ,םירערליא ןופ ןַאּפשעגריּפ ,ו
 ,רוח-ןּכ :רעּבײרטנָא ,לָאמ ןעטשרע םוצ םױרַא ןעטערט ,עניורּב
 ןדאא א ,רוח.ןּכ העּביירטנָא .סײװ :ּברַאֿפ ,ריא ַא

 !סירַא טָאטשנָא ןעמָאנ רעגיזָאד רער םעפע סָאװלַאּפ
 רע טָאה דניצַא ,ןע עמירערליא ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רוחןּב

 ,ײרשעגסיוא םרעּכַארַא ט'נופ הּביס יד ןעװעג זיא סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ
 םָאר :קנַארעג רעגיּבלעזרער ןוא רעניײא ןעלַאֿפעגנייַא ײז ויא ןערײב
 ןוטפיוא סעלַאסעמ זיא
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 ,ןהעצ לעטיּפַאק

 .ןעטעוועג ,יד

 ,טנעװָא רעד ןעזָאלענּפָארַא עיכָאיטנַא עּביא ךיז טָאה םייק
 :נעצ ןיא טעמּכ ןעגעלענ ןיא סָאװ ,לעפמעמ סולַאֿפמָא ןופ ןעּבָאה
 ,ןעטײז עלַא ןיא ןעשנעמ תונחמ ןָאטעג םָארטש ַא ,טָאטש רעט
 :ָאלָאק סעסודרוה עזַאּפ ןוא וצ םואעפמינ םוצ רעּכָא טּפױהרעד
 טלָאװעג ץהעש עגידנעמיק יד ןעּבכָאה סָאװ ,טײל ענעי ץלַא ןערַאני
 ,ןעסַאג עטקערעג עטר יד .ןענָאלָאּפַא ןוא ןסיכקַאּב ןעמדיוו
 :ײמשלעמרימ עגנַאל-ןעליײמ ןופ ןענַאטשַאב שממ-לעוּפּב ןענייז סָאװ
 ,ןֿפפא ןעטסֿפעה ץפיוא עטרילָאּפעגּפָא:גיצנַאלג ,םערַאנָאלָאק ענרענ
 .ָאד יד ,ךַאל'מיבוט:םוי עֿפלעזַא רַאפ ןעּפַאשַאּב יװ ןעוועג ןענַײז
 רע גידטוסקול רעד רַאפ תונּתמ ןעװעג ןלַא ןענײז סערַאגָאלָאק עגיז
 .נעלעטשּפָא טינ ,ןעקנָאשעג ריא ןעּבָאה ןעטשריֿפ יד סָאװ ,טָאטש
 םעדֿפרוד ןעֿפַאמ וצ רָאנ יּבַא ,תואצוה םוש ןײק רַאפ ךיז גיד
 טשרעהעג טָאה םוטעמוא ,ןרעײז ןעמָאנ םעד ףילּברעטשמוא
 -עג ,גנַאועג טכליהעג טָאה םוטעמוא ,טייקלעה עגידנערנעלּב ַא
 יד ןיא טלַאשעגּפָא ןעּבָאה סָאװ ,תולוק עכַאלײרֿפ ןוא רעטכעל
 ,םיוא יז ןוא לַאּפ.רעסַאװ ַא ןופ ןעזיױרּב'ס יװ סעירעלַאג עֿכױה
 ,ָאכע ןעגילָאמליפ ַא ןיא טשימעג

 .ןעשיווצ גידנעפערט ,טשוריחעג רשפא ךיז טלָאװ רערמערפַא
 םינ ןיא סָאד רעּבָא ןתומוא ליפוזַא ןוֿפ רעייטשרָאּפ ןוכה םעד
 ,ןײלַא עיכָאיטנַא ןופ טײקכילמיטנעגײא עלעיצעּפס ןײק ןעװעג
 .טלעװ רעשימיור רעד ןוֿפ םעּבַאגֿפױא ענעריישרַאּפ יד ןעשיווצ
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 יֿפיױנוצ רעד ןעקריװ וצ עּכַאנּפױא יד ףיוא ןעװעג םינּפַא זיא הבולמ
 ,ןרערנַא םוצ .סנייא ײז ןרעטנעהענרעד ןוא רעקלעֿפ יד ןוֿפ גנושימ
 ןוא רעטרע ערעײז ןוֿפ ןָאמ ריר ַא ךיז ןעגעלפ רעקלעפ עצנַאג
 רעײז ,םיגהנימ ןוא ןעמיז ערעײז ,םישוּבלמ ערעײז ,ןעהיצקעװַא
 זיא'ם ואװ ןוא ;ךיז טימ ןעמונעגטימ יו ןעּבָאה הנומא ןוא ןושל
 ,ןעגנוניואוו ןעייּב ,ןעלעטשּפָא ךיז ײז ןעגעלפ ןעטרָאד ,ןעלעֿפעג ײז
 טליפעג ןעֿכיג ןיא ףיז ןיא םיקסע ערעײז ןעריפ ,תוחּבזמ ןעלעטש
 ,רמערֿפ רעד ןיא יװ טינ רָאנ

 עי טנעװָא ןעגיזָאד ם'ניא טלָאװ טײק לֿפילמיטנעגײא ןײא רעּכָא
 .עֿכָאיטנַא ןיא רעטכַאּבָאעּב ןערעי ןעגױא יר ןיא ןעֿפרָאװעג ךיז

 .עי רערָא םעד ןוֿפ ןעּברַאפ יד ןעגָארטעג טָאה רערערעי טעמּב
 טלַאטשעג רער ןיא ;רינ רוש ןעגידנעגרָאמ ןיא רעמענ:לײטנָא םענ
 רער .ןעֿפײצ ַא םעּפע ױזַא רערָא רערעפ ַא ,רנַאּב ַא ,ףרַאש ַא ןופ
 זיא רע רעכלעװ ןײז טנעמעג ףיז טָאה ּברַאֿפ רעד ןוֿפ ןעכײצ
 +עג ןיא רצ םעמעװ ףיוא ,טגָאזעג תודע רעּבָא טָאה רע ,ןעװעג
 .ײצַאּב טָאה ,רעגיישש ַא ,ּברַאֿפ ענירג יד ;רענָארט רעד ןענַאטש
 עצרַאװש יד ןוא רענעטַא םעד סעטנַאעלק ןופ רניירפ ַא טנעב
 ,רעקוק רעד .רעניטנַאזיּב םעד ןופ רעגנײהנָא יד ןעגָארטעג ןעּבָאה
 טשרעהעג ןעּבָאה טנעװָא ןעגיזָאד ם'ניא זַא ,טקרעמַאּב רלַאּב טלָאװ
 | ,דלָאג טימ רוּפרוּפ ןוא םײװ ,ןירג :ןעּברַאפ ירד

 .ץַאלַאּפ ם'ניא ןעקוקנײרַא ןוא סַאג יד ןעזָאלרַאפ רימָאל רָאנ
 | ,לעזניא ןיֿפױא

 ,ןערנוצעגנָא ןיוש ןעניײז לָאז םער ןיא תורונמ עסיורג ףניפ יד
 טעמּכ ויא ,טלעמַאורַאֿפ טציא ָאד ךיז טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג יר
 ןֿפױא ,ןעּבירשַאּב ָאד ןעװעג רעהירֿפ ןיוש זיא סָאװ ,ענעגייא יר
 ןעניז'ס ןוא ןעשנעמ עגידנעּפָאלש טציא ףיוא ךיז ןרעגלַאװ ןַאװיד
 .ַאלקעג יד ךיז טנָארטוצ ןעשיט יד ןיֿפ ,םישוילט ןעפרָאװעגנָא
 :רַאֿפ רניצַא ויא םלוע בור'ס רעּבָא ,ךַאלדנײב-ליּפש יד ןופ ײרעּפ
 ןוא-גנילש םורַא ןעײג רערָא ןעיײטש יז ,טשינרָאג טימ ןעמונ
 טימ ךרוד ךיז ןעֿפרַאװ רעדָא טײקגילײװננַאל רַאפ ןעצענעג ,גנַאלשי
 שטָאֿפ ןענרָאמ טעװ ,םילטּב-םירבד עגידנעגָאז טשינרָאנ עטסופ

 .ינערַאפ רינרוט םוצ תונכה עלַא ןיוש ןענײז ?רעטעװ ןייש ַא ןײז
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 חונקּת עגיּבלע זיר ןעמינעגנָא עיֿפָאיטנַא ןיא קריצ ןיא ןענײז ?טגיד
 ,גילײװגנַאל זיא ןערעה עגנוי יד -- ללּכח ?םיור ןיא יװ םיללּכ ןוא
 טלָאװ םעד ןיא ;ןָאטעגּפָא ןיוש ײז ןעבָאה טעּברַא ערעווש רעײז
 .ץיטָאנ ערעײז ןיא גירגעקוקנײרַא ,ןעגײצרעּביא טנַאקעג ףךיז ןעמ
 ןופ סעמוס טימ ןעּבירשַאּב טכירעג ןעװעג ןענײז סָאװ ,ךַאלעװָאט
 ,לעגנַאר ףיוא ,ןעֿפױל ףיוא :סריקנָאק ןימ ןעדעי ףױא ןעטעװעג
 ן'פיוא טינ רָאנ ,גנידצלַא ףיוא ,ףמַאק:ןעטסיופ ףיוא ,ףמַאק ףיוא
 ,ןעגעווטײר יד ןופ סרוקנָאק

 ?ףיוא סדוקנָאק ם ע ד ףיוא טינ סעּפע עשז:סָאװרַאפ

 רעגיצנייאנײא ןיײק וליּפַא ןענופעג טינ ךיז טָאה'ס לײװ רַאּפרעד
 . ןענעק רניד ןײא םימ שטָאכ ןעריקיזיר ןעלעװ לָאז סָאװ ,ןלעּב
 ,ןעלַאסעמ

 --- םעלַאסעמ ץיח ַא לַאז ןיא טינ ןעמ טהעז ּברַאפ םוש ןײק
 | ,דלָאנ טימ ריּפרוּפ

 ןעּבָאה ןָאק רע זַא ,טינ קנַאדעג ןייק וליֿפַא טזָאלרעד רענײק
 ,הלּפמ ַא

 רע טָאה ?ןערָאפ ןיא הירב רעטסערג רעד טינ ןעד רע זיא
 .ָאה ?טסינַאל ס'רסיק ם'נוֿפ המֿכח עגיזָאד יד טנרעלעג טינ ןעד
 ?סומיסקַאמ ןופ קריצ ןיא ןעװעג חצנמ טינ דרעֿפ ענייז ןעד ןעּב
 ?רעמיור ןיײק טינ ןעד רע זיא --- טנײה

 .יר ןופ סנעשיק יד ףױא טנעלעגנָא םעװקַאּכ ,,לעקניװ ַא ןיא
 לערער ַא ןיפ טלענגירעגמורַא ,ןײלַא עלַאסעמ ןעסעזעג זיא .,ןַאװ
 .יצניא רעד ,סענארפ טימ ןעטָאשרַאפ םיא ןעּבָאה סָאװ ,םידיסח
 ,רינרוט רעד רָאנ ןעװעג ךַאלטנײװעג זיא סעומש ןופ ןינע רעג

 ,סויליצעצ ןוא םיזורד ןעמוקעגנײרַא ןענײז לָאז ןיא
 ףיז ןיא טשריפ רעגני רעד ןעֿפורענסױא טָאה -- !ךֵא ---

 זיא םיֿפקַאּב יװ --- ןַאװיד ץֿפױא םיפ סעלַאסעמ וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא
 !טרעטַאמרַאֿפ ןיִּב ףיא זַא ,ּביל רימ

 ,טגערֿפעג עלַאסעמ טָאה --- ?ןעוועננעסיוא וטסיּב וואו ---
 ןוא םולאפמא ןיא ןעוװעג ,ןעסַאג יד רעּביא; טּפעלשעג ףיז ---

 .נעמ ןעמָארטש ?טינ ואװ טסײװ רָאיצרַאװש רעד -- רעטײװ ךָאנ
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 לָאמנײק ָאר ךָאנ ףיא גָאה ליפ ױזַא ,טָאטש יד ןעצײלּפרַאפ ןעש
 ,קריצ ןיא ןהעז ןעגרָאמ ןעמ טעװ טלעװ עצנַאנ יד !ןהעזענ טינ

 .  ףָאטעג לעֿפײטש ַא לוטיּב טיט טָאה עלַאסעט
 טסײה סָאװ ,טינ הגשה ןייק וליּפַא ךָאד ןעּבָאה ײז !םיארּפ ---

 .נַארַא רעד ןעװ ,ןסומיסקַאמ ײּב קריצ ןיִא גנולעטשרָאפ ַא סנױזַא

 ןעװעג םעּפע ויא ,סוזורד ןײט ,ונ ,ןײלַא רסיק רעד זיא רערישז

 ?סַאנ ןיא ןהעז ּוצ סָאװ
 | ,טשינרָאג --
 ,טקרעמַאּב םויליצעצ טָאה --- ןעסעגרַאפ טסָאה וד ,ָא ---
 .טגערפעג םוזורד טָאה --- ?ןעד וטסנײמ סָאװ --
 | . .עסײװ יד ןופ עיסעצָארּפ יד ---
 *יוהעגפיוא ּבלַאה ךיז ,ןעֿפורעגסױא םיזורד טָאה --- !תּמא ---

 *ײװ יד ןופ עיסעצָארּפ ַא טנעגענַאּב ןעּבָאה רימ --- טרָא ןופ ןעּב

 !ַאכ-ַאב-ַאֿפ --- רעּבָא ,ןָאֿפ ַא ןעגָארטעג ןעּבָאה יז עס
 ,ןַאװיד ץֿפױא טזָאלעגּפָארַא ךיז קירוצ גידנעכַאל טָאה רע

 *עמ טָאה --- רעטײװ ליײצרעד  ,םוזורד ,רזכַא ןייק םינ ײז ---
 ,טזָאלענּפָא טינ םיא עלַאס

 ,עלַאעמ ןײמ ,רּבדמ רעד ןופ רוּפש יד ןעוװעג ןענײז סָאד ---
 ײז ןעײנ סָאװ ,םילשורי ןיא לעּפמעט םבקעי ןוֿפ תלוסּפ יד ןוא

 | | ?וֶא ףימ
 רעּבָא ףיא ,עלַאסעמ ןיימ ,תונציל רַאפ ארומ טָאה םוזורד --

 ,טשימעגנײרַא סויליצעצ ךיז םָאה -- טינ

 : .וד לייצרעד וט ---

 .יןוא עסַײװ יד טלעטשעגּפָא ןעּבָאה רימ ,,,טוג --

 -נײרַא סוזורד זיא -- טעװעג ַא טגײלעגרָאֿפ ײז ןעּבָאה ןוא ,,, --
 .ַאֿפ-ַאֿפ .,,,טשרע --- רעטײלנַאּב ןעײרט ןײז דיר יד ןיא ןעלַאפעג
 :םױרַא זיא ,רענײּב ןוא טוה ענייא --- םינּפ ַא טימ שנעמ ַא ןַאֿכ

 -עגסױרַא ּבָאה ףיא .טעװעג םעד ןעמענוצנָא סױארָאֿפ ןעטָארמעג
 טעװ ןעמעוו רַאפ ,טגערּפעג םיא ּבָאה ןוא ךַאלעװָאט .ענײמ ןעגיוצ

 .טרעֿפטנעעג רימ רע טָאה ,"ןעריא םער ,ן'רוח:ןּב רַאפ, ,ףיז רע
 ,םינ לעּביארַאּפ ןײק ּכָאה ,,,םיא וצ ךיא גָאז "?ליפיוו .ןיא, --
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 ףיא -- טלעװ רעד ףיוא רעטיּפוי ַא ןעּבָאה רימ יװ ,עלַאסעמ ןיימ
 ןַאֿפ:ַאביַאֿכ ,ןערײר טינ רעטכעלעג רַאּפ ןָאק

 ,טריסערעטניארַאפ טסֿכעה ןעװעג ןעניז רערעהוצ יד

 ,ןסויליצעצ ףיױא טקוקעג גידנעגערפ טָאה עלַאסעמ
 ,ןעפורענּפָא יז םויליצעצ טָאה --- לקש ַא ףיוא --
 ךיז הרבה עצנַאנ יד טָאה -- !לקש ַא ףיוא ,סקש ַא ףיוא ---

 ,רעטֿפעלעג ןעבילטכַארַאּפ ַא טימ טרער ליּפוצ
 ,טגערֿפעג עלַאסעמ טָאה -- ?ןָאטעג םוזורד טָאה סָאװ ןוא .--
 ךרוד ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא גנולצולּפ זיא סעומש רעד רעּבָא

 .וצניהַא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןעּבָאה עלַא ןוא ריט רעד ײּב לעמוט ַא
 ײּברער ,ענירעּביא יד ךָאנ ןעּביהעגפיוא ףיוא יז טָאה םויליצעצ
 ;ןעלַאסעמ וצ ןָאט וצ גָאז ַא ןעזיװַאּב ךָאנ

 ךַאלעװָאט ענייז ןעמונעגסױרַא טָאה םוזורד רעלערייא רעד --
 ,לקׂש ַא ףיוא טריקיזיו טָאה ןוא

 !רעסײװ ַא !רעסײװ ַא --
 !ןַײרַא םיא טזָאל --
 !רעהַא !רעהַא --
 ןּוא לָאז ןֿפרוד טֿפליהעג ןעּבָאה תוליק עֿילנע ןיא עֿכלעזַא

 טזָאלעג ןעּבָאה רעליּפש יד ,רײר ערעדנַא עלַא טמוטשרַאּפ ןעּבָאה
 ןעּבירעג ךיז ,טּפַאכעגּפיוא יז ןעּבָאה רעּפָאלש יד ;ךַאלדנײּב יד
 ףיִג ףיוא ןענײז ןוא ףַאלעװָאט ערעײז ןעמונעגסױרַא ,ןעניוא יד
 ,יערמערפ םער םורַא ןערָאװעג זיא סָאװ ,לעדער םוצ ןעגנַאגעגוצ

 :נײרַא ןייז טימ םערעטניא ַאזַא טקעװרעד טָאה סָאװ ,שנעמ רעד
 ןעמַאזוצ ןערָאֿפעג זיא סָאװ ,ךיא רעבושח רענעי ןעװעג זיא ,ןעמוק
 .לַאו ןיא ןײרַא זיא רע ,עיֿכָאיטנַא זיִּב רעּפיק ןיפ ן'רוח:ןּב טימ
 טֿכַארטַא קילּב ןעּפרַאש ַא טימ טָאה ןוא גירבשוימ ןוא / גיהור
 ץפיוא .ןַאּברש רעד ףיױא ןוא םישוּבלמ ענַײז ,םלוע ןעצנַאג םעד

 רע טָאה ,טגײנרַאפ ךיז ,קעלֿפ םיש ַא ןהָא םײװ ןעוװעג ןענייז ּפָאק
 ןעטימ ןיא שיט םוצ ןיײנ ךילעמַאּפ טזָאלעג ףיז לעביימש ַא :טימ
 גנוגעװַאּב רעגיריבּכב ַא טימ רע טָאה ,שיט םיצ ןעמוקעגוצ ,לַאז
 ןעּבעגעג ןוא שיט םייּב טצעזעג ךיז ,שיּבלמ ןייז ןעמינעגרעדנַאניּפ
 טנַאילירּב ןרעײט ַא ןופ שטשילּב רעד ,טנַאה רעד טימ ןעכײצ ַא



 לָאז סע זַא ,טקריוװעגטימ גיניװ םינ טָאה רענניפ ַא םענייז ףיוא
 ,שנואו ןיײז טול ןערעװ ליטש ףײלג |

 - =-!סורנ ןײמ ךײַא גנײרּב ךיא !רעמיור עלעדײא- יי !רעמיור ---
 גָאזעג רע טָאה

 ןַאמ רעד -- טלעוו רער ףיוא רעטיּפוי ַא ןעּבָאה רימ יװ ---
 ,סווורד טנערפעג טָאה --- ?רע ןיא רעװ !עגירעטיצ יד ןופ טינ זיא

 ץרַאֿפ טנארעפיל ַא ,טלּבנס ןעמָאנ ן'טימ ,בלּכ רעשידיא ַא --
 ,ןעדַאירדָאּפ יד ןופ ןערָאװעג רשעתנ זיא ;םױר ןיא טניואו ;לײז
 גולק רעּכָא ,םיור ןוֿפ אנוש ַא ,םיוא טינ לָאמנײק טריפ רע עכלעוו
 ןײז ןיּפש ַא יװ ,רענייפ ךַאלטֿפעשעג עניײז ּפָא טֿכַאמ !רזממ ַא יװ
 םינ ףיז לָאמסָאד ןייש לָאז רע ,ןהעז רימָאל טמוק ,םּבעװניּפש
 ,מנעה ערעזנוא ןופ ןעײרדסױרַא

 זיא ןוא ןענַאטשעגּפױא עלַאסעמ ןיא רעטרעװ עגיזָאד יד טימ
 ,שיט םייּב לעדער םעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןסיזורד טימ ןעמַאזוצ

 ,טגזעג ריא רעד טָאה --- טרעהעג ךיא ּכָאה סָאנ ןיא --
 ײז גירנעגײלקעװַא ןוא ךַאלעװָאט-ץיטָאנ  ענייז / גידנעמענסורַא
 ןעמ זיא ץַאלַאּפ ןיא .ָאד זַא --- שיט ן'פיוא ןַאמסטּפעשעג-השעמ
 :עװ וצ םינלעּב ןײק טינ ךיז ןעניפענ'ס סָאװ ,ןעדירֿפוצ טינ רהעז
 ןעּבָאה ןעֿפרַאד רעּבָא רעטעג יד ,עלַאסעמ ןענעק ףױ ןעט
 --- ךָאד ריא טהעז ּגרַאֿפ ןיימ .ןעמוקעג ךיא ןיּב טָא ןיא ,תונּברק
 :ימשַאּב רימָאל רעהירּפַא ,ןינע םוצ ןעטערטוצ לג עשז:רימָאל
 סָאװ .טעװעג ןוֿפ עמוס יד ְךָאנרעד ןוא סנײא ןענעק ליפיװ ןעמ
 / רימ ריא טָאּב

 ,טפעלפענ לעסיּב ַא םלוע םעד טָאה טייקטסיײרד עגיזָא
 טרַאװ לוסנָאק רעד -- טגָאזעג רעדיװ רע טָאה -- !רעכיג ---

 ,רימ  ףיוא
 טקעפע ַא טֿכַאמעג טָאה גנוקרעמַאּב עגיזָאד יד
 ,ןעמיטש עבילטע טרעהרער ךיז ןעּבָאה --- סנייא ןעגעק ײװצ ---
 -- טניוטשרע ןעפורעגסיוא טנַארעֿפיל רעד טָאה --- ?סָאװ --

 !רעמר ַא רַאּפ םע ךיז ריא םעװ ױזַא !סנײא ןעגעק ײװצ רָאג
 !יירד ןייז לָאז . ,ינ =
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 ףױ ריא טעװ ױזַא טָא !ײרד יװ רעמ טינ ,ריא טנָאז ,יירד ---
 !ריֿפ רימ טיג !בלּכ ןעשיריא ַא ןענעק סע

 טעמּב ךָאנ ,רענייא ןעפורעגסיוא טָאה --- !ריֿפ ןייז לָאז ,טוג ---

 ,קווח סנעריא םעד ןופ טרירעגנָא ,לעגניא ַא
 יָא ףכית ףיז טלּבנס טָאה --- !סנַײא ןעגעק ףניֿפ  ,ףניֿפ --

 ,ןעפורעג

 ,טרעפטנעעג טינ טָאה רעניײק .ןעגיושעג ןעּבָאה עלַא
 ,רימ ףױא טרַאװ ,רערעײַא ןוא רַאה ןיימ ,ליסנָאק רעד --
 ,גירנעקירד ןעמוקעגסיוא ףס ַא זיא ןעגייווש סָאד
 !םיור דוּבּכל ףניפ !סנייא ןענעק ףניֿפ | ,ונ --
 , םימש ַא ןעֿפורעגּפָא ףיז טָאה --- !ףניפ ןייז לָאז =
 .ַאּב ַא ןערָאװעג זיא'ס ,ָאװַארּב ןעשטַאּפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 ,רעטעװ רעד ןעװעג זיא ןײלַא עלַאסעמ --- גנוגעוו
 ,טרזחעגרעּביא רע טָאה --- !ףניפָאזלַא --
 .רַאפ םוצ ןעמונעג ךיז ןיא ןָאטעג לעֿפײמש ַא טָאה טלּבנס

 ,ןעּבײרש
 שיֿפינח רע טָאה --- ,ןעּברַאטש ןעגרָאמ לָאז רסיק רעד ןעװ --

 זיא'ס יִּבַא ,טמיתירַאֿפ ןעּבײלּב טינ ךָאד םיור טעװ -- ,טגָאזעג
 ןיז ןעמענרַאפ וצ היײֿכז יד טָאה סָאװ ,שנעמ ןייא שטָאֿכ ןַארַאֿפ
 ?טקעו ןעּבײרשרַאפ רשפא ךיא לָאז ,טרָא

 .עלַאסעמ ןעפורענּפָא ףיז טָאה --- סקעז ּבײרש ,טונ --
 רעניכליה ךָאנ ,ןעטנעטסירָאלּפַא טרעהרעד ךיז ןעּבָאה רעריוו

 ,רעהירפ יװ
 סקעז -- טרוחעגרעּביא עלַאסעמ טָאה --- סקעו םע טסייה --

 ,!עריא ַא ןוא רעמיור ַא ןעשיוװצ קוליח רעד זיא סָאד ,סנייא ןעגעק
 יד רעליג םיטשַאּב ,טימרעד גיטרַאפ ןיוש ןענײז רימ זַא ,טציא ןיא
 טעוו'ס ןוא ,ריד ךָאנ ןעקיש לוסנָאק רעד ךָאנ ןָאק טינַא ,עמוס
 | | ,טעװעג םעד ןוֿפ ןערעװ טשינרָאג

 ,לעטרעװֿפעטש םער ןעגנולשענּפָארַא גיטילּבטלַאק טָאה טלּבנס
 .ןעלַאסעמ טע טגנַאלרער ןוא עלעװָאט ץפיוא ןעּבירשרַאֿפ םעּפעי

 עלַאּסעמ ןוא -,טרעדָאפעג עלַא ןעּבָאה -- ףעײל ןעײל --
 יי ;טנעײלעגרעּביא טָאה
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 םיױר ןוֿפ עלַאסעמ .ןענעװ-טײר ףיוא שינעגָאי ,םידנַארָאמעמ,|

 .-ןּב ןיז חצנמ טעװ רע זַא ,םיור ןופ ךיוא ,ןטלּבנס טימ יז טעװ
 ,טנַאלַאמ גיצנַאװצ :מעװעג ם'נופ םוֿפס רעד ,ןעדיא םעד ,ןרוח
 .ליֿפױזַא לָאמ םקעז רע טמוקַאּב --- טלּבנס טניװעג

 : ,"טלּבנס :תודע

 טָאה םּפיּפ ןייק .לַא ןיא טשרעהעג טָאה טײקליטש עפיט ַא
 ' ןערָאװעג טרעװילגרַאּפ יװ ױזַא זיא רערעדעי ,טרעהעג טינ ךיז
 יעמ .ןענעײל'ס טרעהעג טָאה רע רעכלעו ןיא ,עזָאּפ רער  ןיא
 טָאה םלוע רעד ןוא עלעװָאט ץפיא טקוקעג רַאטׂש טָאה עלַאס

 יעקילּב יר טליֿפעג טָאה רע ,םיא ןופ ןעגיוא יד ןעמינעגּפָארַא 'טינ
 טָא ,ןעקנַאדעג ירד ןעמענפיונוצ טסײלֿפעג יז טָאה ןוא ךיז ףיוא
 ךיו ןוא ןענַאטשעג טשרָאקָא רֶע יא טרָא ןעגיזָאר םעד ףיוא

 ןעלעוו ײז ,טלּבנס טציא יװ ױזַא טײלפרנַאל עניו רַאפ טנייפעג

 ---ןעּביײרשוצרעטנוא ןעגָאזּפָא ךיז רע טעװ ,ןעסעגרַאפ טינ םיא סָאד
 טָאה ןעּבײרשרעטנוא ןוא !שזיטסערּפ ןייז טימ גָאט ןעטוג ַא זיא

 ,טנַאלַאט טרעדנוה ןײק טגָאמרַאפ טינ טָאה רע :טנָאקעג טינ רע

 ,טליפעג טָאה רע .טינ ךיוא ןופרעד קלחיטֿפניפ ןייק וליּפַא ןוא
 *עג זיא רע ;רדס ַא טימ ןעטֿפַארט וצ תלוֿפיּב ינ זיא רע זַא

 ייקעג םיא זיא גנולצולּפ ,טנַאװ יד יװ ףײלּב ,ןושל ןהָא ןענַאטש
 ,ףליה וצ קנַאדעג ַא ןעמ

 ינַאװצ ריד וצ טמוק יװ -- טגָאעג רע טָאה -- !דיא וד --

 : !טשרָאקָא רימ ײז זױײװַאּב ?ןעטנַאלַאט גיצ

 ןערָאװעג  ויא םינַּפ םטלּבנס ףױא לעכײמש רעשיטָאּפש רער
 | ,רעטליּב ךָאנ

 ,ריּפַאּפ ַא ןעלַאסעמ גידנעגנַאלרעד ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ָאנ --
 ,ןעפורע גסיוא עלַא רעריוװו ןעּבָאה -- !?ןעײל ,ןעייל יי

 / צטנעײלעגרעּביא רעריװ טָאה עלַאסעמ ןוא

 | | ,וומּת ז"ט ,עיכָאיטנַא;

 טָאה ,םיור ןיֿפ טלגנס ,בתֹּכ ןעניזָאר ם'נופ רעמיטנעגײא רעד

 -רעוײק ןיא טנַאלַאט גיצפופ --- תושר ןײז ןיא --- ןעגיל רימ ייּב

 ,"סערינָאמיס | ,עבממ רעֿכיל
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 עלַא ןופ ךיז ןעּבָאה --- !טנַאלַאט גיצפוֿפ !טנַאלַאט גיצפוֿפ ---
 , ןעפורסיוא עטרעדנואוורַאפ טרעהרעד ןעטײז

 ,ףליה וצ ןעמוקעג סוזורד זיא סָאד
 ףיוא ןעירשענסיוא רע טָאה --- !ןסעלוקרעה ײּב רעווש היא ---

 .גיל ַא ןיא ריא רעד ןוא סשלַאפ ַא זיא םטפירשעג סָאד --- לוּק ַא
 ןייז ןיא טנַאלַאט גיצֿפיּפ ןעגיל טָאה ,רםיק םעד ץוחַא ,רעװ !רענ
 !ןעסײװ ןעטמעשרַאֿפמיא םעד טימ רערינ ?תושר

 ןענֿפעג טָאה רע ןוא לוק ןייז ןעגנולקעג טָאה ןרָאצמירג לופ
 זיא טלּבנס רעבָא ,לַאשרעריװ ןעגינרָאצ ַא םלוע ןעגימורַא םייּב
 ץלַא ,טרַאװעג טָאה רע רעגנייל סָאװ ןוא ןעציז גיהור ןעּכילּבעג
 ;יימש -ןיחצינ ןייז :ןערָאװעג זיא רעגידנעֿפורסױרַא ןוא רעשיטָאפש
 | : ןעפורעגּפָא עלַאסעמ ףיז טָאה ףילדנע ,לעֿכ

 ןעטלַא רעזנוא ןוֿפ תוֿכז ןיא --- טײלסרנַאל עניימ ,רעליטש ---
 !ןעמָאנ ןעשימיור

 | . :טגָאעג רע טָאה ,ץטלּבנס וצ ףיז גידנעדנעו ןוא
 ןעטָאּבעג ריד ּבָאה ףיא ! בלֹּכ רעשיריא רעטלמעג וצ רעה --

 ? תמא טינ ,סניא ןעגעק םקעז
 ,טרעפטנעעג טלַאק ריא רעד טָאה -- עי --
 ,טעוװעג ם'נופ עמוס יד ןעמיטשַאּב רימ עשזיזָאל ָאט --
 וצ םינ ןיז לָאז יז זַא ,יַאנּת ם עד טימ רעּבָא ,םיּכסמ --

 ,טרעפטנעעג טלּבנס טָאה --- ןיילק
 ,גיצנַאװצ טָאטשנָא ףניפ ּבײרש ָאט ,ונ ---
 / {וטסגָאמרַאפ ליפוזַא ןיא
 ןָאק עטוס רעד .ףיוא זַא ,רעטעג עלַא יב רעווש :?ןיא ----

 ,ןעטנעטיקָאד ןעזײװ ריד יא
 :ידלעה ַאזַא ןוֿפ טרָאװ ַא גונעג זיא רימ רַאּפ ,גיטיינ טשינ --

 עגידָארג ַא ןעמיטשַאּב ןיוש רימָאל רָאנ ,טסיּב וד יװ רעמיור ןעש
 ,ףניפ טָאטשנָא סקעז -- לָאצ

 ,סקעז ּבײרש ,ונ --
 ,ןעטטפירשעג טימ ןעטיּבעג ךיז ןעּבָאה ײז ןוא
 ףיא טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעגֿפױא זיא טלבנס

 .ענ טציא םינּפ ןייז ףיוא זיא לעֿכײמש םעד טָאטשנָא ,ןעטײז עלָא

/ 
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 טימ ,טסואוועג טוג טָאה רע ,קויח רענעגרָאּברַאֿפ.טינ ַא ַא ןענעל;
 | ,ןָאט וצ טַאהעג ָאד םָאה/ רע ןעטעוו

 ריא בוא ,טעװעג ַא ךָאנ -- טגָאזעג .רע טָאה --- ! רעמיור ---
 םעװ םיײװ זַא ,ףניפ ןענעק טנַאלַאט ףניֿפ ! טינ ארומ ןייק טָאה
 ,לָאמַא רַאפ עלַא םױרַא ףייֵא ףור ךיא .ןעניװעג
 טנָאקעג טיג רעניײק .רעדיװ טָאה  ,ײנ סָאד ףיוא טשַאררעֿביא = !

 ,ןרעפטנע

 :עה ךאנ ןעפורעגסיוא טנַארעּפיל רעד טָאה -- .! שטייטס --
 :רעד קריצ ןיִא ןעגרָאמ לָא'מ ,טכער ףייא יב ןעד זיא --- רעֿכ
 וצ ןײרַא ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעג זיא בלּכ רעשיריא ַא זַא ,ןעלײצ
 .עצ ןוֿפ רענייא יז ןעשיווצ --- רעיצירטַאּפ עשימיור עבישח םלוע ַא
 ףניֿפ ןיא טעװעג ַא טגײלעגרָאפ ײז טָאה 'ןיא =- ךַאלקינײא םרַאז
 םע טומ םער טַאהעג טינ טָאה ײז ןופ רענייא ןייק רָאנ ,שנַאלַאט
 ? ןעמענוצנָא

 ,ןעגָארטרַאפ טנָאקעג טינ רעמ ןיוָש ןעמ טָאה הפצוח ַאזַא
 ,םיזורד ןעפורעגּפָא ךיז טָאה --- ! רעטמעשרַאּפמוא וד ,גינעג ---

 גָאט ןוא ,שיט ן'פיוא רעּביא סע זָאל ןוא טעװעג סָאר ּבײרשרַאפ
 רנַאטשמיא עקַאט תמאּב טסיּב וד זַא ,ןעזײװסױרַא ףיז טעװ רעמ
 ז ,טלעג ליֿפױזַא ךַאז ענערױלרַאּפ ַא רַאפ ןָאק ןיא ןעלעטש וצ
 .ונעגנָא ןענרָאמ טעװ טעװעג ןייד זַא ,וצ ריד -- םיזורד --- ףיא

 | ,ןערעװ ןעמ
 .עגפיוא ןיא ,םודנַארָאמעמ ַא ןעּבירשעגנָא רעדיװ טָאה טלבנס

 ױזַא ןעמ טנײמ םוא טינ יװ ו ןיא גיהור טנָאזעג טָאה ןוא ןענַאטש
 ; רעהַא ויּב יו

 ענײר ןיא בתֹּכ םעד רעּביא ףיא זָאל טָא ,םוזורד ,טסהעז ---

 וצ ןעקישוצ םיא רימ וטסנָאק ,ןענעמתח םיא טעװ'מ זַא ,טנעה
 .נָאק םעד ןיא ןײז לעװ ףיא .,רינרוש ּבײהנָא ץ'רַאפ טַײצ רעדעי
 ,סוייּפמָאּפ ןופ ןרעױט יד .רעּביא ץַאלּפ ןיימ ףיוא ,עשזָאל סלוסי

 ! ןעמעלַא .ְךייַא וצ רירֿפ ,ריד וצ רירפ
 ןיײק וליֿפא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ןָאמעג קוּב ַא ףיז טָאה רע

 ןעבָאה סָאװ ,ךַאלטרעװֿכעטש לעגָאה םעד טקנײשעג טינ קילּב
 | ,םיא ךָאנ ןָאטעג טָאש ַא ךיז
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 :ָאק םעד ןעגעװ םש רעד זיא טכַאנ רענעגײא רעד ןיא ךָאנ
 ,טָאטש עצנַאג יד ,ןעסַאג עלַא ןעגיולפענמוחַא טעװעג ןעלַאסָאל
 ײּב טגיטֿפענעג טָאה רעבלעװ ,ץ'ריח:ןּב {וצ וליפא טכיירגעג ןיא
 טָאה עלַאסעמ זַא ,ןערָאװעג רָאװעג ךיוא זיא רע ;ןַאּפשעגריפ ןיז
 ,סנעגייא ןעצנַאנ ןייז ןָאק ןיא טלעטשענ

 ניהור ױזַא ןעּפָאלשעג טינ רע זיא ןעּבעל ןייז ןיא לָאמנײק ךָאנ
 ,טכַאנ עגיזָאר יד יװ

: 5*+ 
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4 

 , ףלע לעטיּפַאק

 ,קריצ רעד

 נערּב ןעגירמורד ץפיוא ןענַאטשעג ןיא קריצ רעיֿכָאיטנַא רעד
 םוש ןיײק ןיא ףיז טָאה ןוא ,לעזניא םעד ןענעקטנַא טעמּכ ,ףיט
 - ,טײצ רענעי ןיא ןעקריצ ערעדנַא ןופ טרײשעגרעטנוא טינ טרּפ

 ,ּבילוצ םלוע םעד ןעכַאמ ןעליּפש יד ןעמ טגעלֿפ גולֿפ ןיא
 סיורג יװ רעּבָא ;גנַאגנײרַא ןעײרפ ַא טַאהעג טָאה רערעדעי זַא ױזַא
 ןעניטניה םעד ןיא רעֿפילטיא טָאה ,ןעװעג םינ זיא קריצ רעד
 ;טרָא ןיײק ןעגירק טינ טעװ רע זַא ,טַאהעג ָארומ טרָאֿפ לַאפ
 םורַא ןעּבילקעגפיונוצ ןעשנעמ תינחמ עסיורג ךיז ןעּבָאה רעּבירער
 עג םלוע רעד ןיא העש  ןופ סָאװ ,רינריט םעד ברע ךָאנ קריצ
 לעקיטש גירייל ןיק ןעּבילּבעג טינ זיא ףֹוס-לַּכ-ףיס .ןוא ןעסקַאװ

 ,קריצ םורַא הביבס רעד ןיא ץַאלּפ
 .,טנעֿפעעג קריצ ןופ ןרעיוט יד ךיז ןעּבָאה טֿפַאנ עּבלַאה םוא

 ןוא ןײרַא / גינייװעניא ןָאטעג ץיײלפ ַא טָאה ןעשנעמ םיורטש רעד
 ןערײס שינרעטיצדרע ַא ,רעטרע ענעזיװעגנָא יד טּפַאֿפרַאפ טָאה
 .רַאפ וצ חיּכּב ןיז טלָאװ ,טנעֿפָאװַאּנ ןעזיּפש טימ ,לייח ַא רעדָא
 ןעּבָאה ןעטרָאד ,רעטרע ענעמונרַאּפ יד ןופ ןעשנעמ יד ןעּבײרט

 ןקניּב יד ףױא טֿכַאנ טשער םעד ןעפָאלשעגּפָא זיא םע יװ  ײז
 יז ןענײז ױזַא טָא ,ןעסײּבנָא רעייז ןעסעגעג ײז ןעּבָאה ןעטרַאר
 ןכומ ןעשלָאװ ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןופ ףוס ןֹזיּב ןעסעזעגּפָא
 ,רעגניײל ךָאנ ןעציז וצ ןעוועג ןמיזמו

 ןיא ןע ּבײלק וצ ; ןעביוהעגנָ ךיז ןעּבָאה גָאטרַאֿפ רעגיז ַא סנייא
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 טַאהעג ףיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעסַאלק ערעסעּב יד ךיוא ןײרַא קריצ
 יר ןוא עיטַארקָאטסירַא יד ןרעהירפ ןופ ךָאנ רעטרע טרעכיזרַאּפ
 ןופ עטיװס ַא טימ ךַאלטעּב-גָארט ףיוא ןעמוקעג ןענַײז = םידיננ
 ,רעניד עטרײלקעג גיטֿכַארּפ

 טָאטש ןיֿפ ןעגנַאגעג ןיא סָאװ ,םלוע רעד טָאה רענײז ַא ײװצ
 ןעכילרנעמוא םענעסירעגרעּביא:טינ ַא טערליּבעג ,ןײרַא קריצ ןיא
 ,םיורמטש

 רער ףיוא ןעּבױא רעגײז-ןוז ןעסיורג ם'נוֿפ רעזיײװ רעד רָאנ יװ
 פָארַא גיֵאּב ןופ טָאה ,יײװצ ּבלַאה טקנוּפ ןעזיועג טָאה לעדַאטיצ
 ןֿפ ץנַאלג ןוא טכַארּפ רעצנַאג רעד ןיא ןָאיגעל רעד טרערינעג
 רעד זַא ןוא ענָאֿפ ענעזָאלעגרערנַאנוֿפ טימ גנונעפָאװַאּב  ןייי
 ,קירּב יד רעּבירַא זיא עטרָאהָאק רעטצעל רעד ןופ דרַאגרעירַא
 ןעמעננײרַא ,רעל ןיא טסיװ ןעּבילּבעג שממ-לעוּפּב עיכָאיטנַא יא
 טָאטש ןיא רעּבָא ,טנָאקעג טינ עקַאט קריצ רעד טָאה ןעמעלַא
 ,ןעּבילּבעג טינ רענייק ךיוא זיא

 ,ןהעז וצ ירּכ ,ךײט נערּב ץפיוא טדַאװעג טָאה ןימה רעסיורג ַא
 רעד ןיא לעזניא ם'נופ רעּבירַא ףיז טפיש לוסנָאק רעד ױזַא יז
 רעד זיא ,גערּב ץפיוא ךיז טצעזעגסױרַא ,עקרַאּב רעטצוּפַאּב:ךײד

 םינופ דליּב'ס ןיא ,ןָאיגעל םער ךרוד ןערָאװעג טנעגעגַאּב לוסנָאק !
 ןעגױצעגּפָא עלײװ ַא ףױא טָאה רַארַאּפ ןעשירעטילימ ןעגיטכערּפ
 | , קריצ ןופ וליּפַא טײקמַאזקרעמּפיוא ם'מלוע םעד

 ןייש ןעועג קריצ ןעסיורג ןיא רעטרע עלַא ןעניײז רעגײז ַא ירד
 לָאו'ס ,לַאנגיס ַא ןעּבעגעג טָאה ןעטיײּפמורט ןופ לַאש ַא ;ןעמונרַאֿפ
 .נעמ טנעוױט טרערניה רעֿפעה ןוֿפ ןעקילּב יד ןוא ,ןערעװ ליטש
 ם'נֿפ עײרעלַאנ רעגירחרזמ רעד ֹוצ טדנעװעג ךיז ןעּבָאה ןעש
 עירעלַאג רעגיזָאר רעד רעטנוא טנַאװ רעטרעױמעג רעד ןיא ,ןינּב
 ןעסײהעג טָאה סָאװ ,עקרַא עטײרּב ַא ןעטינשעגברור ןעוװעג ןיא
 ,עשוָאל רעֿפױה ַא ןיא ,עקרַא רעד רעּביא ;סויֿפמָאּפ ןופ ןרעיוט יד
 רעד ןעסעועג ןיא סענָאּפ ןוא ןעמרַאדנַאטש טימ טצוּפַאּב ךייר
 ,עקרַא ןעמייז ערייּב .ײּב ,ןעטנוא ,ןָאנעּבױא טרָא ןייז ףיוא לוסנָאק
 :עג ױזַא ,ןעלַאטש ערעדנוזַאּב ןיא ןעװעג טלײמוצ טנַאװ יד זיא
 עוינַאמ טימ ןעסָאלשרַאּפ ןעועג ןענייז סָאװ ,"סערעצרַאק, ענעֿפור
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 סמױעג ַא ןעגיוצעג ךיז טָאה סערעצרַאק עגיזָאד יד רעביא ,ןרעיױט
 :.פערט ךיז ןעּבָאה ריא רעטניה ;עדַארטסולַאּב עגירעדינ ַא טימ
 :ענ עלַא רניצַא ןענייז סָאװ ,רעצעלּפ תורוש ןעּבױהרעד זײװכַאל
 ערעײט ןיא טציּפרַאֿפ ,תוררש םליע ןעסיורג ַא ןיפ ןעמונרַאפ ןעוו
 רעצנַאג רעד רעּביא ןעגיוצעג ךיז טָאה םנַאװ עגיזָאד יד ,םישוּבלמ
 טימ טגירנעיַאֿפ ןעטײז עריײּב ײּב ךיז טָאה ןוא קריצ ,ןופ טײרּב
 ײז טרעײנ ,גנוריצ .סלַא זיולּב טינ טנירעג ןעּבָאה סָאװ ,סמיריט
 ענרוּפרֹוּפ ַא --- "םוירַאלעװ, םעד ןעטלַאהעגרעטנוא בנַא ןעגָאה
 רעצעלפיץיז יר רעּביא ןעגױצעגרעּבירַא ןעוועג זיא סָאװ ,הּפיח
 -ַאּב וצ ןעּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןיז רעד ןופ טצישַאּב ײז טָאה ןוא
 .רעסײה ןוא רעסײה ץלַא ןעק

 ם'ניא טציז רע זַא ןעלעטשרָאפ ףױ רענעײל רעד לָאז דניצַא
 רַאפ ןעּבָאה רע טעװ ,טײז.ברעמ וצ טקוק ןוא עשזָאל םליסנָאק
 ,ויא רע םיורג יװ ,קריצ ןעצנַאנ םעד ךיז

 -בעמ 2 ףי ןעניפעג רעקניל רעד וצ ןוא טנַאה רעטֿפער רעד וצ

 . ןערליּב ןוא םמעריט קע יד וצ ןָא ףיז ןעסילש סָאװ ,ןרעױט עגיט
 , ןעגנַאגנײרַא-טּפױה יד

 רעטַאלנ ַא ,ענערַא יד טניל עשוָאל רעד רַאפ עמַאס ןעטנוא
 ,דטַאז ןעסיײװ םעניד טימ ןעטָאשַאּב טכידעג ,ץַאלּפ רעסיורג ץנַאג
 ,ןעשינעגָאי יד רעסיוא ןעגנולעטשרָאּפ עלַא רָאֿפ ןעמוק ָאד

 ףיא ןעײטש ענערא רעד רעשניה ,טײז ברעמ וצ רעטײװ
 .רַאפ-ףײר עגימרָאֿפסונָאק עגירערינ ירד לַאטסעדעיּפ םענרָאמרַאמ ַא
 גָאט ןעגיטנייה ןעלעװ ןעגיוא ךס ַא ,ןײטש ןעיורג ןופ ןעלײז עטריצ
 -רע'ס ןענײז ײז םורָאװ ,ןעלײז עניזָאד יד ףיױא טמלעטשעגנָא ןַײז
 םעד ןוא ּבײהנָא םעד ןענעכײצַאּב ןוא ןעשינעגָאי יר ןיפ ליצ עטש
 -רעּביא ,לַאטסערעיֿפ ץרעטניה ,ןעגעווטאר יד ראפ געװ ם'נוּפ ףיס
 ןָא ףיז טּבײה ,גנאנֿפרוד א ןוא ראמלא א רַאֿפ טרָא ַא גידנעזָאל
 ףניֿפ ןופ ןוא טיירּב רעד ןיא םוֿפ ףלעװצ זיּב ןהעצ ןופ ,טנאוו ַא
 טקניּפ ףז יז םהיצ גנײל רעד ןיא ;ךיוה רעד ןיא םוֿפ טקעז ויִּב
 -עקטנַא ץפיוא ,דרַאי 200 ףיוא רעדָא עירַאטס עשיּפמילָא ַא ףיוא
 טימ לאטסערעיפ א ְךָאנ טײטש טנאו קע ןעניר'ברעמ  ,ןעגידנעג
 ,ןעשינעגָאי יד ןופ ליצ עטייװצ'ס ןענעכיײצאּב עכלעװ ,ןעלײז ײרד
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 ןעטשרע ם'נופ סטכער ןָא ךיז טּבײה רינרוט.רָאֿפ ןוא.גָאי רעד |
 ןעשינעגָאי יד ןוֿפ טייצ עצנאג יד סיוא טמוק טנאוו יד זא יוזא ,ליצ
 ףיז טניפעג םורָא ײזַא ,רערינרוט יד ןופ טנַאה רעטכער רעד וצ
 ןעשינעגָאי יד ןוֿפ טקנוּפ ףס רעד ײס טקנופ:ּבײהנא רעד ייס
 יײז ןוא ,ענערא ןעקע עריײּב ןיא ןעגיוא םלוסנאק ץראפ טארוקַא

 ,קריצ ןעצנאג ןיא טרָא רעטסעּב רעד עקַאט זיא עשזָאל
 רעוויסאמ א ףרוד טלעגנירעגמורא ענערא יד זיא ןעסיורד ןופ |
 .אֹּב א טימ ,ףיוה סיֿפ .גיצנאווצ זיִּב ןהעצּפופ ןוֿפ ,טנאו רעטאלג
 ,טיז.חרומ רעד ןיא *סרעצרַאק, יד רעּביא יװ יוזא ,עדארטסול
 ןוא טײז-ןופצ ןיא ײװצ ,ןעגנַאנסױרַא ײרד ןעריפ טנַאװ רעד ךרוד
 טסײה ןיא טצוּפראפ ךײר זיא רעגיד'ברעמ רעד ,ברעט ןיא רענייא
 רינרוט ןופ ףיס ן'ֿכָאנ ןעײג ןענאד ךרוד לײװ רעױט רעלאּפמיאירט

 םמריפעגרעטניא ןוא ץנערק-רעּבראל טימ טניורקאּב ,ףרוד רעגיז יד :
 | | ,דיבכ םיורג טימ

 םרָאֿפ רעד ןיא םורַא ענערַא יד טנַאװ יד טמַאצ טײז-ברעמ ןיא
 ,סעײרעלַאג עסיורג ייווצ ןעגיל םער רעּביא ןוא ,לוגיע ןעּבלַאה ַא ןופ

 .פאטש קנײּב ךיז ןעּבײהרעד עדַארטסולַאּב רעד רעטניה עמַאס
 :רַאפ ערעײז ןיא ,רועיש ַא ןהָא ןעשנעמ ןעסַאמ ירד ןיא = ,זיװנעל ;

 .עּבעל רעד טימ ןעטרַאװ סָאװ ,טישוּבלמ עגיּברַאפליּפ ענערייש
 רָאפ ןעלעטש ,ןעליּפש יד ןוֿפ ּבייהנָא ץֿפױא רלודעגמוא רעטסניד
 -  ,רליּב טנַאסערעטניא טסכעה ַא

 רער ףױא רָאנ רעטרע ןעזיװעגנָא ןענײז םלוע םענײמעג םעד
 םָאװ ,םוירַאלעװ'ס ףיז טגידנע'ס ואװ ,ןעמרָאד ,םײז רעגידברעמ
 ,ןעסַאלק ערעֿפעה יד רָאנ ןוז ןוֿפ ןעציש טֿפרַאדַאּב םינּפ ַא טָאה

 --- קריצ ןעסיורג םער ךרוד ןעטײּפמָארט יד ןעלַאש גנולצולפ
 .טנעזױשליֿפ רעד ,זָא ךיז ןעּבײה ןעגנולעטשרָאפ יד זַא ,לַאנגיס ַא
 .מוא ןיא טרַאװ ןוא ,גנוגעװַאּב ןהָא ,ליטש טּביילּב ןומה רעניּפעק
 ,ןעגיײװש ןעגידלודעג

 :ָאמרַאה רעד ךיז טגָארט ןרעיוט סעמויעּפמָאּפ םיײז רענעי ןופ
 טמוק'ס ןוא ,רמז-ילּכ ןוא ןעמיטש עכילשנעמ ןוֿפ גְנַאלְק רעשינ
 רָאב ץ'כָאנ ,עיסעצָארּפ רעֿכילרעײּפ רעד ןיפ שארּב רָאֿכ רעד ןײרַא
 תוררש עֿפױה יד ןיא ןעטײקכילרעײֿפ יד רעּב יא הנוממ רעד ןעײג
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 םיּב טגילײטַאּב . ףיז ןעבָאה סָאװ ,גנוטלַאװרַאֿפ.טָאטש רעד ןופ
 טצופַאּב ,םישוּבלמ עגיטכַארּפ ןיא עלַא ;ןעליּפש יד ןערישזנַארַא

 ,רעטעג יד ןופ רערליּב יד ךָאנרעד ,ץנערק ןוא םעדנַאלריג טימ
 +עג ןערעװ לײט ַא ,ןעשנעמ ןעגָארט סעמרָאֿפטַאלּפ ףיוא לײט ַא
 ,רערער 5 ףױא םנעגעװ עטצוּפרַאֿפ:ךײר ,עסיורג ףיוא טריפ
 .ערעי ,רינרוט ןיא ףיז ןעגילַײטַאּב סָאװ יד ןײרַא ןעמוק ףוס םוצ
 ךיז עפיול טניה טעװ רע ןעֿכלעװ ןיא ,;םוישסָאק םעד ןיא רער
 .ןעגָאװמײר ץפיוא ךיז ןעגָאי רעדָא טסױֿפ ץטימ ןעפמעק ,ןעלגנַאר

 ויא סָאד ,ענערַא עצנַאג יד ףרוד עיסעצָארּפ יד טיינ ףילעמַאּפ
 ;נעמסירָאלּפַא עגיכליה ,לעקַאטקעּפס רעגיטרַאסיורג רעֿפילרעה'ַא
 ףיוא ריא ןעפיול ןיא עיסעצָארּפ יד ןעטײלנַאּב ןעפורטיוא ןוא ןעט
 . ףױ טמיושוצ ןוא ףיוא טזיורּב סָאװ ,רעסַאװ ַא יװ ױזַא ,רעהירפוצ
 / רעטעג יד ןיפ רעדליּב יד ּבױא ,ףיש רעגידנערָאֿפכרוד ַא רַאפ
 סע ןעמ ןָאק ,םינּפ.תלּבק ןעטרעטסיײנַאּב םעד וצ טלַאק ןעבײלּב
 ,תוררש יד ןוא הנוממ םעד ןעגעװ ןענָאז טונ רעּבָא

 .ָאװ ;תיבהלתח רעדנוזַאּב ַא טימ ןעמ טנעגעגַאּב רערינרוט יד
 ָאטינ ףָאד ויא םלוע ןעלַאסָאלָאק ןעצנַאג םעד ןיא םור
 ףיוא שטָאכ ןעֿטָאװעג ןעּבָאה טינ ךיז לָאז רעכלעװ ,רענײא ןײק
 -ַאּב וצ ןיא דלַאּב ןוא ,ײז ןוֿפ ויא םנעמעװ רַאפ זיא טינ ליֿפיװ
 .ּביל סלַא טנעֿפײצעגסױא טרעוו רערינרוט יד ןוֿפ רעװ ,ןעקרעמ
 ןוא רעטֿפָא ןעירשעגסױא טרעװ ןעמָאנ ןײז ,םלוע ם'נופ גניל
 ןוא סערנַאלריג טימ ּפָא םיא טיש'מ ןוא ,עלַא ןופ רעניֿפליה
  ,הבחר ריּב סעײרעלַאג יד ןופ .ײז גידנעֿפרַאװּפָארַא ,ץנערק

 ליּפש ַא רַאפ סָאװ ,קֿפס ַא !עװעג רעהַא זיּב ךָאנ זיא רעמָאט
 רלַאּב ןיוש ףיז טָאה ,םלוע םייּב ןעװעג טּבילַאּב סרעדנוזַאּב זיא
 ןענייז ןעמעלַא רַאפ רערעלוּפָאּפ זַא ,ךילרעּפנײשַאּב ןעזיװעגסױרַא
 .עװטײר ףיוא ןעשינעגָאי יד ןיא ךיז ןעגילײטַאּב סָאװ יד ןעװעג
 טײקנײש רענעטלעז רעד וצ םנענעוו יד ןופ טֿכַארּפ רעד וצ ,ןענ
 ,ײרטנָא םעד וצ סערעטניא רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ררעֿפ יד ןופ

 .ַאמקעּפס ם'נוֿפ ץיײר םעד טֿכַאמעג ליּפרַאפ טָאה ןוא אפינ רעּב
 .עלָאװ ןעטסניפ  םעד ןיפ ,לעּברַא ןהָא ,סעקינוט עצרוק יד ,לעק
 יר טַאהעג ןעּבָאה ,ןעגָארטעג עלַא ןעּבָאה ײז סָאװ ,ףָאמש םעג
 יג



 -.ילמיא יז ןופ ןרעדעי רַאפ ןעועג טמיטשַאּב זיא עכלעװ ,ּברַאֿפ
 טָאה ריח-ןּב ןײא רָאנ ;רעטײר ַא טײלַאּב טָאה רעּבײרטנָא ןעֿכ
 ןעטלַאהעג --- יורטוצמוא = ּבילוצ רשפא -- הביס ַא סעּפע ּבילוצ
 ןעשיוװצ רעניצנַײא רעד ךיוא זיא רע ,ןײלַא ןייז וצ רעכיײלג רַאפ
 ,עטש ,ףיז ןרעטנעהענרעד ײז זַא ,םלעה ןייק טינ טגָארט סָאװ ,ײז
 ,רערליפעג רער ןוא ,קנײּב יר ףױא ףיז רעקוקיצ יד ןעל
 ןײרַא ךיז ןעשימ לָאמטֿפָא ןרעקרַאטש ץלַא רעטײװ סָאװ טרעװ
 .נַאג ,רערניק ןוא רעּבײװ ןוֿפ ךַאלבלוק עגישטיווק שער םעד ןיא
 ןעליפ ןוא סעיײרעלַאג יד ןופ ּפָארַא ןעהילפ ןעזיור סנעקלָאװ עצ
 ןעגירק דרעפ יד וליּפַא ,סעגערּב יר ויּב טעמּכ סנעגעװ יד ןָא
 רעגינַײװ טינ ןענײז יז זַא ,ךיז טֿכַאר'ס ןוא ,םעיצַאװָא קלח רעײז
 ,פָא ײז טיג'מ סָאװ .,ריבּכ ץטימ ץלָאטש םיִּתּבהילעּב ערעײז ןיפ

 ,רעּבײרטנָא יד ןעשיווצ ףיוא זַא ,ןעקרעמַאּב ןעמ ןָאק ךלַאּב
 .םיוא יד עגינייא ןענײז ,רערינרוט ערערנַא יד ןעשיוצ יװ טקניפ
 שנעמ .ןײא ןײק  ןעװעג טינ זיא'ס ,םלוע םײּכ םננילּביל עטלײװרעד !

 רעּבײװ יד ןעשיװצ יײס ,ליּבסנַאמ יד ןעשיווצ ייס .,קריצ ןיא ָאד
 ,ןעביײצ ןעגיּברַאּפ ַא ךיז ףיוא ןעגָארט טינ לָאז סָאװ ,רעדניק ןוא
 זיא ָאד ,רָאה יד ןיא רעדָא טסורּב רעד ףיוא ,עגנייטש ַא בור'ס
 ןעגיוא יד ןיא רעבָא ,עיולּב ַא רָאג רערָא עלעג ַא ָאד ,ענירג ַא יז
 ,ענערלָאג-רופריּפ רערָא עסייװ ןענײז סנעכײצ בור'ס זַא ,ךיז טֿפרַאװ

 טָאה ,דרעֿפ עגירנעטערטסױרַא יד ןענע ק רערָא רא 8 ףױ .טעוו'מ ואו ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ינימ עֿכלעזַא יב ,ןעטייצ עגיטגייה
 יד ןוֿפ ןעטֿפַאשנעגײא יד רָאנ ןענז ןיא ןעטעװעג- יד ײּב ןעמ
 רער ןיא רעּבָא ָאד ,רעהַא ויּב ןעטֿפױא ערעײז רעדָא דרעפ
 | ,רעּבײרטנָא ם'נוֿפ טעטילַאנָאיצַאנ יד ןעוועג רקיע

 .פַאנק ןענופעג ןעּבָאה רענוריצ רעד ןוא רעניטנַאזיּב רעד ּביוא
 ערעײז לײװ ,רַאפרעד ןעועװעג סע ןיא ,גנוצימשרעטנוא  סָאװ |

 גינײװ רהעז ףרע-יפל .םלוע םעד ןעשיװצ טַאהעג ןעּכָאה טעטש
 ןיא ןעװעג ןענייז עֿכלעװ ,רעריוװ} ,ןעכירג יד ,רעײטשרָאפ
 ;םירדצ ײװצ ףיוא טלײטוצ רעּבָא ךיז ןעּבָאה ,לָאצ רעגידהשקשינ ַא
 ןעמ טָאה רעּבירער ןוא ,םרענעטַא םעד ןוא רצ סרעטנירָאק םעד
 לומ ןערעסעּב ןייק טינ ,גינייװ ץנַאג ןהעזעג לעג ןוא ןירג ךייא

: 
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 ןעװ ,דלָאנ טימ רוּפריּפ -- ּברַאפ סעלַאסעמ טַאהעג ךיוא טלָאװ
 :ָאװעג ןיא טײקשיפינח רעײז סָאװ ,עיֿכָאיטנַא ןיפ רענױאװנײַא יד
 ןיא רעמױר יד וצ ןענַאטשעגוצ .םינ ןעמלָאװ ,טרָאװכירּפש ַא ןער
 ץוח ַא ,רלָאנ טימ ריפריפ ּברַאפ רעײז רַאפ ןעּבילקעגסױא טינ
 ןעדיא יד -- רעיריס בור'ס --- טײלכֿפרָאד ןעּבילּבעג ךָאנ ןענייז םעה
 . -רעּבײא רעד ןיא טּבױלגעג טסעפ ןעּבָאה ײז .רעּבַארַא יד ןוא-

 , רעמױר יד גידנעסַאה ןוא דרעפ עלערײא םֿפײש ם'נופ טכַאמ
 ,טרַאגעג טינ םײה ױזַא ךַאז םוש ןייק ײז ןעּבָאה ,האנש-תילכת
 :ָאװַאֿפ ןעשימיור ם'ניפ תונויזיּב יד ןיא הלּפמ יד ןעּבעלרעד וצ יװ
 .ײז ןוא ,ּברַאפ עסיײװ יד ןעּבילקענסױא ײז ןעּבָאה רעּבירעד ,טיר
 ןפוא.לכּב ,לָאצ ןיא רעטסערג רעד רשפא ןעװעג זיא רצ רע
 ,עלַא ןוֿפ רעמ טרעדליּפעג רע טָאה ןרערליפ

 ןערָאפעג ןענייז ןעגעװטייר יד ןופ רעּבײרטנָא יד רעגנײל סָאװ = |
 גנגערֿפױא יד ןעסקַאװעג זיא -עמ ץלַא ,ענערַא רער רעּביא
 עסײװ יד סעײרעלַאג יד ףיוא טשרעה'ס ואו ,ליצ ןעטַײװצ םייַּב
 .םירָאלּפַא יד ןוא ןעיירשעג יד ןעכַאל'ס ףיונוצ ףיז ןעשימ ,ּברַאפ

 ,רערליפעג ןעגידנעּבױטרַאפ תמאּכ ַא ןיא םלוע ם'נופ ןעטנעמ
 | | | :תולוק ףיז ןערעה'ס

 !עלַאסעמ !עלַאטעמ ---
 !רוח-ןּב !יווח-ןּכ ---
 יד רערדיװ םלוע רעד טמענרַאפ ,ײּברַאפ טײג עיסעצָארּפ יד זַא

 ,ןעסעוטש ענעסירעגרעּביא יר רעטײװ ןעריפ ןוא רעטרע
 ןיא רע זַא ,טלעװ רעד ףיוא ןסוכקַאּב ןעּבָאה רימ יװ ,ְךַא ---

 .רופרוּפ יד סָאװ . ,ױרֿפ ַא ןעֿפורעגסױא טָאה --- !ןוז יד יװ ןיש
 ,רָאה עריא .ןיא טרעטַאלפעג ןעּבָאה עֿפלעװ ,םעגניימש ענערלָאנ

 6 ,"עמױר יד וצ סעיטַאּפמיט עריא ןעּבעגעגסױרַא ןעּבָאה
 ,ןכש ריא טכַאמ --- !זיא ןעגָאװטײר ןייז גיטכַארפ יװ  ןוא ---

 --- ,דלָאג טימ רוֿפריּפ --- יז יװ ּברַאֿפ ענעגיא יד טגָארט סָאװ
 רעטיפוי  םיא לָאז יאװלה ,דלָאג ןוא ןײּבדנַאֿפלעה ןופ ןעצנַאגניא
 | : !ןוחצינ ַא ןעקיש

 ןייז .רעטניה קנײּב יד ןופ ףיז ןערעה סָאװ ,ןעגנוקרעמַאּב יד
 ,ערערנַא ץנַאג ןענַײז
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 ,ליק רעֿפרַאש ַא טֿפליה --- !ןעדיא ץ'רַאפ םילקש טרעדנוה ---
 רעמ ןייז ןעטלַאהנייַא םיא טבורּפ --- ױזַא טינ ףיז ךָאק ---

 ױזַא םינ ןענייז לארשי ןוֿפ רעדניק יד -- ןכש רעטנעכערעגסיוא
 ןענײז עֿפלעװ ,קיטש עגיר'הרז-הדובע יד ןיא טנעװַאהַאּב קרַאטש
 ,רַאה רעזניא ,טָאג ןופ ןעגיוא יד ןיא הלבנ ַא

 לָאז שנעמ ַא ,ןהעועג ןעו וטסָאה ,ןײלַא גָאז רעּבָא ,חמא --
 .ןּב רעגיוָאד רעד יװ ,ףיז ןיא רעכיז ןיא גימולּבטלַאק .ױזַא ןיז
 !ענײז טנעה יד טנײה ?רוח

 .,,רעטירד ַא ןײרַא יז טשימ --- !דרעפ יד םנַײה --
 := ףעטמרעפ ַא וצ טיג -- בגַא ןעמ טליײצרעד וצרעד ןוא ---

 ,ךַאלציּפש ןיא תומֿפח עשימיור עלַא ןעק רע וָא
 ;ליפרַאפ םיחבש יד טֿפַאמ רעמיצנעיורפ ַא
 !רעמיור ן'רַאֿפ רענעש ךָאנ !זיא רע ןייש יװ טנַײה ---
 ,ןעגנוקרעמַאּב עשיטסַאיזוטנע עבלעזַא ףרוד טרעמנומענפיוא

 ;סיא רעדיװ רעטשרע רעד טפור
 !ןעריא םעד רַאפ םילקש טרעדנוה --
 .ָאיטנַא ירד ןופ רענײא ּפָא םיא טרעפטנע --- !רענַײא רַאנ --

 ---,קנײּב עטשרעדָאֿפ יד ןופ רעניײא ףיוא טציז סָאװ ,רענְּריִּב רעיכ
 ןעטָאװעג ןיוש ףיז ןעמ טָאה םיא ןעגעק זַא ,טינ וטסײװ ןעד יצ
 .עמ רַאֿפ םניא ןענעק סקעו ,טנַאלַאט גיצֿפוֿפ ןופ עמיס ַא ףיוא
 ןײד טעװ םינ זַא ,םילקש ענײר טימ ּפֶא יז גָארט ?ןעלַאס
 ,ריבּכ ַא ןעּבעג ריד טעװ ןוא םיתמה-תייחּת ןייטשפיוא םהרבַא

 יצ !לעזײא רעיֿכָאיטנַא וד ,,גידרעּפָאה ױזַא טינ יז ןַאֿפ-ַאכ-ַאֿפ --
 היו רַאפ ןעטָאװעג סע ךיז טָאה ןײלַא עלַאסעמ זַא ,טינ וטסײװ ןעד

 | ,הבושת יד זיא סָאד
 ,גנילּפיל ןײז רַאּפ רערעדעי ,םירדצ יד ךיז ןרעּפמַא ױזַא טָא

 | ,ץתקולחמ וצ זיּב ףיז ןעמ טציהרעד זײװרעטרע ןוא
 קריצ ןעצנַאג םעד ןעגנַאגעגמורַא עיסעצָארּפ יד זיא עלײװרעד

 ,סויֿפמָאּפ ןוֿפ ןרעיוט יד רעטניה ןעדנואװשרַאֿפ ךילָדנע זיא ןוא
 .עג םיייקמ זיא שנואו ןייז זַא ,דניצַא טסואוועג ןיוש טָאה ריח-ןּ
 גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ טלַאװ חרזמ רעצנַאנ רעד ,ןערָאװ
 ,ןעלַאסעמ טימ ףמַאק ןיז ןופ גנַאגסױא םער ףיוא
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 ,ףלעווצ לעטיּפַאק

 ,ןעשיגעגאי יד

 ד-- טיײצ רעזנוא ףיוא טנעבערעג -- גָאטײּב רעגײז ַא ײרד וצ

 .ןערָאװעג טריֿפעגסױא ןעליּפש יד ןופ עמַארגָאיּפ עצנַאג יד זיא

 *עכער ,ןענעװמײר ףייא ןעשינעגָאי יד ןעּבילּבעג זיולּב ןענַײז'ס

 ,הנוממ רעד טָאה ,םליע ם'נופ טײקגידימ רעד םימ ףיז גידנענ

 ,הקספה ַא העש רעגיזָאד רעד ןיא טכַאמעג ןעליּפש יד רעּביא
 ןעּבָאה --- סח ןעסייהעג ןעּבָאה ײז --- ןרעױט עסיורג יד

 ףױ ןעקיװקרעד וצ סױרַא ןענײז עלַא טעמּכ ןוא ,טנעפעעג ךיז

 םער רַאֿפ עדַאנָאלָאק רעד רעטניא קנורט ַא רעדָא םיּב ַא טימ

 ילּבעגרעּביא יד ,ןעטעֿפוּב יד ןענוֿפעג ףיז ןעּבָאה'ס יאװ ,קריצ

 .רערָא ,תוליֿפר ןעּבירטעג ,טצענעגעג ,טרערױלּפעג ןעּבָאה ענעּב

 :םייא ףיז ןיא ףאלעװָאט-ּבײרש ערעײז ןיא קוק ַא טּפַאנעג רעריוו

 טציא ,םוחי ן'ֿפ יוא גידנעסעגרַאּפ ןעצנַאגניא ,ףיז ןעשיווצ טשימעג

 . יא רעניװעג עכַאלקילג ףעסַאלק ײ װ צ רָאנ ןעװעג ָאד ןענייז

 ,רעליּפשרַאפ עגיררוחש:הרמ עטנָאצרַאפ

 רעטירד ַא ךָאנ ןעמיקעגוצ זיא הקסּפה רעד ןופ טײצ רעד ןיא

 טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,רעגריּב רעיֿפָאישנַא יד :רעיישוצ סַאלק

 זַא ,טֿפָאהעג ןעּבָאה ןיא ןעגעװטײר ףיוא ןעשינעגָאי יד רָאנ ןהעז

 יירפ ןיפ ערעײז ןעמעגרַאֿפ ןענָאק ײז ןעלעװ הקספה רעד תעשּב

 ,טײהרעטשעגמיא ןוא טקרעמַאּבמוא רעצעלּפ עטנערָאװַאּב רעה

 ערעײז ,םירידי ענײז .טימ סערינָאמיס ןעװענ ףיוא זיא ײז ןעשיווצ
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 ןעּבעל טיו רעגיר'ניֿפצ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה רעטרע
 ,לוסנָאק םעד ןעגעקטנַא ,גנַאגנײרַא:טּפױה םעד

 םיא ןעּבָאה רעניד עטנוזעג ריֿפ סָאװ ,דחיס ם'נופ םיקנָא רעד

 םער טקעװעגפיוא ףיילנ טָאה ,לוטשנעל ןייז ןיא ןענָארטעגנײרַא
 :ערנַא ,ןעמָאנ ןייז ןעפורעגנָא טָאה רעצימיא ,טײקגיריגײנ סמליע
 ףעטײװ טרעפטנעעגרעּביא ןוא טּפַאבעגּפױא םיא ןעּבָאה ער
 ןעּבָאה ןעשנעמ .טיז רעגירברעמ רער וצ זיּב קניײּב יד רעּביא
 םער ןעקיקיצנָא רעסעּב ירַּכ ,קנײּב יר ףיוא ןעלעטש טּפַאֿכעג ךיז
 ןענייז לרוג ןעגירעיורמ ןיא תורישע סיורג .ןיז ןענעוו סָאװ ,ןַאמ
 ,תוישעמ עשילרעטסיוא עֿכלעזַא ןעגנַאגעגמורַא

 טימ טסירגַאּב ןיא טנָאקרעד ןעמ טָאה ןעמירעדליא ךייא
 עטרעײלשרַאפ עטכידעג ײװצ יד םימ ץרצאשלּב רָאנ ,דיירפ
 טינ רענײק טָאה ,םיא טימ ןעמיקעג ןענייז םָאװ ,סרעמיצנעױרֿפ
 | ,טנָאקעג

 ,ערַאװ ַא ײז רַאפ טכַאמעג רובּכה:תארי טימ טָאה םלוע רעד

 .ַאס ערעײז רעטרע ירד ןעזיװעגנָא ײז ןעּבָאה םירמוש:ריט יד ןוא
 םוג ײז ןעּכָאה ענערא יד זַא ױזַא ,ערַארטסולַאּכ רעד יב עמ
 ערעײז ןענײז טײקֿילמעװקַאּב רערעסערג ּבילוצ ,ןהעז טנָאקעג
 .עג ןענײז ײז רַאפ ןיא סנעשיק טימ טעּבעגסױא ןעוועג רעטרע
 | | - ףַאלעקנײּב-םופ ןענַאמש

 ,רּתסִא ןוא םַאריא ןעװעג ןענײז ןעיורפ עטרעײלשרַאּפ יד
 םענעקָארשרעד ַא ןעפרָאװעג רּתסא סָאה ,ךיז טצעזעגקעווא

 סעד ןעגױצעגנֵא רעטסעֿפ ךָאנ טָאה ןוא קריצ ןרעּביא קילּב
 םיא טָאה ,תירצמ יד ,עשז-טרעקרַאֿפ ;םינּפ ריא םֹורַא רעײלש
 טכיועג ריא טקעלּפטנַא טָאה ןיא סעצײלּפ יד ףיוא טזָאלענּפָארַא
 ילֹּב עלַא זַא ,גירנעקרעמַאּב טשינרָאג טשרמולּכ ,,ןעמעלַא רַאֿפ
 | ,ריא ףױא טלעטשעגנָא ןענײז ןעק

 וצ טַאהעג טינ טײצ ןיק ךָאנ ײז ןעּבָאה ,ןעמוקעגנָא טשרָאקָא
 רַאֿפ ןעגעלעג זיא סָאװ ,רֶליִב ןעגיטרַאסױרג סעד ןעטכַארטַאּב
 רעיגרנעצנעלג ןייז טימ לוסנָאק םיניֿפ ןעּביױהעגנָא ,ןעגיוא ערעײז
 רעניד עֿפילטע ףױרַא ןענײז ענערַא רעד ףיוא טשרע ,עטיווס

 ןעװעג זיא סָאװ ,טַאנַאק ַא ןעגיוצעגרעּביא ןעּבָאה ןוא קריצ ןיֿפ
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 רעװק רערעדנַא רעד וצ עירעלַאג ןײא ןוֿפ ,ריירק טימ טריטשַאּכ
 ,ענערַא רעד רעּב א

 .עגנײרַא םויּפמָאּפ ןופ ןרעײט יד ךרוד ןענײז םעד ךָאנ ךײלג
 .ענקעװַא ףיז טָאה ײז ןופ רערעדעי ןיא ןעשנעמ סקעז ןעמוק
 ןעמוקנײרַא רעײז ײּב ,?סערעצרַאק ,, יר ןופ םענייא רַאפ טלעטש
 .יטש ןופ שימעג ַא ןעגָארטעגֿפרור קריצ ןעצנַאג ןרעּביא יז טָאה

 ערעבעה ערנוזַאּב טרעהעג ךיז ןעּבָאה'ס עֿפלעװ ןעשיווצ ,ןעמ |
 ;ןעירשעגסיױא

 יכער רעד 1 ןיא ריפ רעמונ וצ טײג רענירג רעד !העז ,העז -- |
 ,רענעטַא רער זיא ןעטרָאד ,טנַאה רעט

 '| ,ײװצ רעמונ ןיא ,ןעלַאסעמ וצ טײג רער ןוא
 ,,,רעטנירָאק רעד --
 ינַא רעד ףיוא רעּכייַא טײג רע !ןעסײװ ן'פיוא קוק ַא ביג --- |
 כנײא רעמונ ,,,סנײא רעמונ ײּב ,,.ּפָא ףיז טלעטש רע ,,,טײז רעד
 ,טנַאה רעקניל רעד וצ ןיא

 גָאה םָאװ ,ןעצרַאװש ם'נופ ץַאלּפ רער ןיא סָאד ,ןײנ ---
 ,ייווצ רעמינ

 ,תמא ,עי --
 ?ניזָאד יד טימ טנײמעג םע ןעמ טָאה יז סָאװ ,רעטיה:רימ יד

 :רַאפ יד ןיפ סעקינוט ןיא ןָאטעגנָא ןעװעג ןענייז ,ןעגניקרעמַאּב

 ערעיו ןעמטינרַאפ ןעּבָאה ײז תעשּב ןוא ,רערינרומ יד ןוֿפ ןעּב

 ילעװ ןיא ,ןהעז טנָאקעג רערערעי טָאה ,ןרעיוט יד יײּב רעטרע

 ,לַאנגיס ן'ֿפױא טרַאװ ןוא טירָאװַאּפ ןיײז ףיז טניפעג'ס לַאטש ןעכ
 ןָא ףיז ןעּבײה ןעשינעגָאי יד זַא

 עג תירצימ יד טָאה -- ?ןעלַאסעמ ןהעזעג לָאמַא וטסָאה ---
 ,ןרהטא טגערֿפ

 ריא זיא רעדױש ַא ןוא ,טרעפשנעעג רענעי טָאה -- ןַײנ --
 ויא רעמיױר רעד זַא ,טסואועג טָאה יז ,ּבײל ןרעּביא רעבירַא

 ,אנוש.םד םריח-ןּב
 ינעבָאֿפ ,טנָאועג סַאריא טָאה --- ןָאלָאּפַא יװ ןייש זיא רע --

 ,תובוט. .םינבַא טימ טצעזַאּב ןעװעג זיא םָאװ ,רעײװ ן'טימ גיד

 ,טלעקניֿפעג ןעּבָאה ןעגיוא עריא
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 ײב טנערפענ טָאה ןוא ריא ףיוא ןָאמעג קוק ַא טָאה רתמא
 *?ןרוח-ןּב ןיפ רענעש עקַאט ןער רע זיא, :ןעצרַאה ןיא ךיז

 :עג טָאה םירערליא יװ ,טרעהרעד יז טָאה םורַא עגר ַא ןיא
 רעד וצ ,ײװצ רעמונ ןיא ןיא רע ,עי ףעטַאט ריא וצ טגָאו
 זַא ,ךיז ןעסיוטשעגנָא ,"ןרעיוט סעס ויּפמָאּפ ןוֿפ טנַאה רעקניל
 רָאנ ,וצניהַא ןעגיוא עריא טדנעװעג יז טָאה ,רוח-ןּב טנײמ סָאד
 ,רעיוט ןעטכַאמרַאפ ןֿפױא ןעֿפרָאװעג יז טָאה קילּכ ןעצרוק א

 טָאה םינּפ רעּביא רעײלש םעד רערעמ ךָאנ גידנעהיצּפָארַא ןיא
 ,הליֿפּת ַא ליטש רעד ןיא ןעגָאז ןעמונעג יז

 ,טלּבנס ןעגנַאגעגוצ יז וצ זיא ָאד
  טָאה ,ףיש רעלערײא ,לַאטש םעד ןוֿפ טשרָאקָא יג ףיא --

 :לעװ ,ןעמירערליא רַאּפ גי'ריבּכּב ךיז גידנעגײנרַאֿפ ,טגָאזעג רע
 .ערפ ענײז טזיּפשענניַא ןוא ,ררָאּב יד ףיז טּפוצעג טָאה רעכ
 ןעמסעּב ןיא ןענייז ררעפ יד --- רעריײר = ן'פייא ןעגיוא = עגידנעג
 | י- ,דנַאטשיצ

 ךיא טלָאװ ,הלּפמ ַא ןענָאה וצ טרעשַאּב ײז זיא רעמָאט -- }
 רעּכַארַא רעד טָאה -- ןעלַאסעמ ןיפ טינ וַא ,טָאג ןעטעּב רָאנ
 ,םנָאזעג טושּפ

 .ּפָא ךיז טָאה ןוא עלעװָאט-ּביירש ַא ןעמונעגסױרַא טָאה טלבנס
 | ;ןסעדינָאמיס וצ ןעֿפורע 2

 ףיא ,סטנַאסערעטניא ַא טֿפַארּבעג ךיא ּבָאה ריד רַאּפ ךיוא --
 טימ טעװעג ןעגיטכענ ןיימ ןעגעװ ,טלייצרעד ןייש ךָאד ריד בָקד
 ץַאלַאּפ ןיא טוָאלעגרעּביא ּבָאה ףיא זַא ,םעד ןעגעװ ןוא ןעלַאסעמ
 םעד טימ ,טעװעג ןעטײװצ ַא ןעגעװ גָאלשרָאּפ ַא רעמיור יד ײּב
 ןעקישוצ ןעשינעגָאי יד ןיּב טנייה םיא רימ ןעלָאז יז ןַא = ,יאנּת
 ,טקישעגוצ רימ סע ײז ןעּבָאה טָא זיא ,ןעמעמחח'עג ַא

 .יא םַאזקרעמֿפױא ןוא עלעװָאט סָאד ןעמונעג טָאה םערינָאמיס
 ,ךַאמּפָא םעד טנעײלעגרעּב

 .ערּפנָא רימ יצ ןעמוקעג זיא חילש ַא ,טגָאזעג רע טָאה ,עי --
 מלַאהַאּב העז .טלעג ליּפיזַא ןעגיל רימ ײּב טסָאה וד יצ ,ןענ
 .עװ וצ ,,ןעסיװ ןיוש וטסעװ ,וטסליּפשרַאפ רעמָאט ,עלעװָאט םעד
 .םיוא  רעזײּב ַא -- וטסניװעג רעּבָא רעמָאט :ןעדנעװ וצ ךיז ןעמ
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 ,יטסניװעג רעּבָא רעמָאט---םינּפ .ןייז ףיוא ןעזיװַאּב ףיז טָאה קורד

 םינ ףיז ןעלָאז עטע'מחח'עג יד זַא ,גנוטכַא ּבינ ,דנײרֿפ ןיימ ,זַאד

 לקש ןעטצעל ןי'ויּב ,טסעפ ךיז טלַאה ;טנעה עניײד ןופ ןעײרדסױרַא

 םינ רעסעּב ףיוא זנוא טימ ןעטלָאװ ײז ,ןעלָאצַאּב ריד ײז ןעזימ

 | | .ןעװענ

 ,טרעֿפטנעעג טלבנס טָאה---רימ ףיוא ןעזָאלרַאֿפ יו טסגָאמ---

 סערינָאמימ טָאה -- !?זניא טימ ןעצעזוצ ךיז וטסעװ רשפא ---

 | ,טגײלעגרָאפ םיא

 זימ ךיא רעּבָא -- ןעֿפײענּפָא ףיז רענעי טָאה --- קנַאד ַא ---

 ןערעװ גרַאװגנוי עשימיור'ס טעװ טינַא ,עשזָאל םליסנָאק ןיא ןײנ

 !ןעמעלַא ףייַא וצ דירפ ,ףיד וצ דיר ,גידרעּפָאה וצ

 | ,טגידנעעג הקספה יד הףיז טָאה ףילדנע

 ןופ םלוע םעד ןעפורעגנירַא טָאה ןעטײּפמָארט ןופ לַאש ַא

 ענערא רעד ףיוא ןענײז ףײלנ ,רעטרע ערעײז ףיוא קירוצ ןעסיורד

 .,רעירַאּב ן'פיוא טרעטעלקעגֿפױיַא  ,רעניר עבילטע ףיוַא רעדיוו

 טלעטשענקעװא ןעּבָאה ןוא ,ענערַא יד טלײטעגרעדנַאנופ טָאה סָאװ

 ןעּבז ליצ ןעטײװצ םעד ןעּבעל קע ןעגיד'ברעמ ם'ניא ןעטרָאד

 ועגיר'חרזמ ן'פיוא רעּביױא ײז ןענײז ךָאנרעד ,ןעליוק ענרעצליה

 .לער ןעּביז ןעטרָאר טלעטשעגקעװַא ןוא ,ליצ ןעטשרע םוצ ,סע -

 י ,ץלָאה ןיפ טצינשעג ןעװעג ןענייז םָאװ ,ןעניפ

 רצאשלּב טָאה -- !שיֿפ יר ןוא ןעליױק יד ןעטײטַאּב סָאװ --

 | .ףײש םײּב טגערפענ

 ?ןעשינעגָאי ףיוא ןעװעג טינ לָאמנײק ןעד טסיּב ---

 רעהַא ךיא םיק יװ ,טינ ףיוא םײװ ךיא ןוא ,טינ ןעּבעל ןיא ---

 | | ,,,טנייה

 ןעמ טעװ רוט ןעדעי ךָאנ ,ןעלײצ םוצ ןענַײז סנעֿפײצ ענעי ---

 | .שיֿפ ןיא ןוא לייק ןײא ןעמענּפָארַא

 הנוממ םעד ןעּבעל ,טרטּפענּפָא ןעוועג ןענײז תונֿכה עטצעל יד

 -יטכַארּפ ןיא רעטײּפמָארט ַא ןעזיװַאּב ךיז טָאה ןעליּפש יד רעּביא

 ניס םעד ןעּבעג וצ קניאװ ןעטשרע ן'פיוא טײרג ,םישוּבלמ עג

 יסמוטשרַאפ טָאה שער רעד .ןָא ךיז ןעּבײה ןעשינעגָאי יד זַא ,לַאנ

 ,נונַאּפש םיורנ טימ טרַאװעג ןוא ליטש ןערָאװעג זיא םלוע רעד
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 םנעטעלַא ,טײז-חרזמ וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז טָאה םינּפ סנעֿפייטיא
 ןרעױמ יד וצ טרימשעגוצ ןעװעג גנוטרַאװרע לופ ןענײז ןעגיוא
 ןענופעג ךיז ןעּבָאה'ס עֿפלעװ רעטניה ,סערעצרַאק סקעז יד ןופ
 | ,רערינרוט יד

 םינּפ סעסערינָאמיס ףיוא טײקטלעטױרעג עכַאלטנײװעג?טינ יד
 ענײמעגלַא יר טשרעהַאּב טָאה םיא וליֿפא זַא ,טגָאועג תודע טָאה
 ןוא שיאײװרענ ,זיא רעגײטש ןיז יװ טָאה םירעדליא ,גנוגערֿפױא
 : ,ררָאּכ יד ףיז טרעּביױשעג גיהורמוא

 יד טָאה --- ןײנסױרַא טעװ רעמיור רעד ןעװ ,גנוטכַא ביג --
 טרעהעג טינ טָאה רעּבָא ענעי ,ןץרתסא טמױרעגנייַא תירצימ ענייש
 טרַאװעג שינעּפַאלק-ץרַאה ַא טימ יז טָאה ,םרעײלשרַאּפ טֿכידעג
 ' ,ןעמוקסורַא סרוח-ןּב ףיוא

 ףיוא ןרעדנַא ןעּבעל םנייא טיױּבעג ןעוװעג ןענײז םערעצרַאק יד
 ןעֿפײלג ַא ףיוא ןעמוקעגסיוא זיא ײז ןוֿפ רערעדעי זַא ,ןפוא ַאזַא
 ךרוד ןעוװעג טנעֿפײצַאּב ןיא עֿפלעװ ,עיניל-רָאּפַּפֶא רעד ןוֿפ ךלהמ
 ,קירטש םענעגיוצעגרעּביא םעד

 ןוא --- טײּפמָארט יד ןָאטעג לַאש ַא רעדיװ טָאה ףרַאש ןוא ץרוק
 יד טלעטשעג ךיז ןעגָאה ליצ ןעטשרע ם'נופ ןעלײז יד רעטניה
 וצ ןעמיק וצ טײרג ,רעניײא ןעגָאװ ןערעי רַאּפ ,רעהעוֿפױא םקעז
 ,ררעֿפ ַא ךיז טנשקערַאפ רעמָאט ,ףליה

 ןוא --- טײּפמָארט יד ןָאטעג לַאש ַא טָאה לָאמ ןע טיר ד םוצ
 ,טנעפעעגרערנַאנוּפ ךיז ןעּבָאה סערעצרַאק יד ןוֿפ ןרעיוט יד

 יד ןופ רעפלעהַאּב יר גידנעטייר ןעזיװַאּב ךיז ןעּבָאה טשרעוצ
 טָאה ,טנָאמרעד ןיוש ןעּבָאה רימ יװ ;ןַאמ ףניֿפ -- ,רעּבײרטנָא
 טימ ,טַאנַאק רער ,רעפלעהַאּב ןימ ַאזַא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז רוח-ןּב
 ןוא ,ןעזָאלוצכרודַא יז ידּכ ,טזָאלענּפָארַא ףיז טָאה ,טרימשַאּב טיירק
 ןיא ןעװעג ןענײז רעטײר יד ,ןעּבױהעגֿפױא רעדיװ ךיילג יז טָאה
 .עוומסעדנופ ,דרעֿפ עניטרַאסיורג ףיוא ןוא ןעמויטסָאק עניטכַארּפ
 :םייא טנעמעלַא ,ײז ףיוא טקוקעגמוא טיִנֵרָאג ףיז רענײק טָאה ןעג
 +רָאד ןופ ,סערעצרַאק יד ףיוא טדנעוועג ןעװעג זיא טײקמַאזקרעמ

 ןיא ןעמיטש עטגערעגפיוא ןופ שימעג ַא ןעגָארטרעד .ךיז טָאה עט |
 ףיוא וליִפַא טָאה רענײק ,דרעפ יד ןופ ןעּפוט רעגיהורמוא רעד

 בוד



 .גײרַא עטנעפעעג יד ןוֿפ ןעקילּב יד ןעסיײרּפָא טנָאקעג טינ ענר ַא

 ,ןעגנַאג
 ןעגױצעגנָא ןערָאװעג ףיטש רעריװ זיא טַאנַאק רעד רָאנ יװ

 ,רעּבײרטנָא יד ןופ ןעמענ יד ןעֿפורעגסױא םירמוש-ריט יד ןעּבָאה

 יר טימ ןעֿכָאּפ ןעמונעג ןעּבָאה סעײרעלַאג יד ףיוא רעהעזפיוא יד

 !פָארַא טוָאל ןּפָארַא טזָאל :תיחיּכ עלַא טימ ןעירשעג ןוא טנעה

 ןופ ןעטַאנַארג יד יװ ױזַא .טרעהעג םינ ײז טָאה רענײק רעּבָא

 ןענױלפעגסױרַא סערעצרַאק יד ןוֿפ ןענייז  ,ןערער:ןעטַאמרַאה יד

 נָא רערעײהעגמוא רעצנַאג רעד ןיא ,ןענַאֿפשעג ריפ סקעז עלַא

 ךיז ,שנעמ ןײא יװ ןעגנורּפשענֿפױא זיא ןומח רעטריזירטקעלעעג

 ןוא ףוס ַא ןהֶא תולעפתה ןוֿפ ןעײרשעג ,קנײּב יד ףיוא טלעטשעג

 .ָאמ רעד ,רע ויא טָא ,קריצ םעד טכליהרַאּפ ןעגָאה געב א ןהָא

 ןטרַאװעג גירלודעג גנַאל ױזַא ןעּבָאה ײז ןעכלעװ ףיוא ,טנעמ

 .ניא רעײז ןופ רעטנעצ רעד ןעזעװעג ןיא רעֿפלעװ ,טנעמָאמ רעד

 :עװ ןעדלָאמעג טָאה'מ טניז תובשחמ ערעײז עלַא ןוֿפ ןוא סערעט

 ,רינרוט ןעגיטנייה םעד ןעג
 .םיוא םַאריא טָאה -- !קוק ַא ּביג ורע זיא טָא !רע זיא טָא --

 .ןעלַאסעמ ףיוא גידנעזײװנָא ,ןעירשעג
 ףיוא גידנעקוק ,טרעפטנעעג רּתמֹא טָאה --- םיא העז ףיא --

 : ,ץ'ריח-ןּב
 וליפא זיא עגר ַא ףיֹוא ,טשטילגענּפָארַא ךיז טָאה רעײלש ריא

 ,טסיירד ןערָאװעג עקשידיא ענײלק יד
 דנוצַא ןעהעזעג ןעמ טָאה ןעגעװטײר יד ףיוא רערינרוט יד

 םינ ךָאנ ףיז טָאה רינרוט רעד רעּבָא ןרעטרע עלַא ןופ טעמּכ

 ןעמיקרעּבירַא טֿפרַאדעג ךָאנ ײז ןעּבָאה רעהירּפַא ןעּבײהעגנָא

 | | | / .טַאנַאק םעד

 וַא ,םער ּבילוצ ןעהיצרעּבירַא ןעמ טגעלֿפ טַאנַאק ןעגיזָאד םער

 לָאמַא רַאפ עלַא ןעשינעגָאי יר ןעּבײהנָא ןעלָאז רערינרוט עלַא יד

 ןעמוקוצנָא ןהעז טפרַארעג טָאה רעּבײרטנָא רעד ,עיניל ןײא ןופ

 ןעזָאלּפָארַא םיא טנעלפ'מ ןעװ ,טנעמָאמ םעד ןיא קירטש םוצ

 טנָאקעג ןעמ טָאה --- גיטסַאה וצ דרעפ יִד ןָאט זָאל ַא םירָאװ

 .רַאּפ ,ןעגידעשוצ דרעפ ירד רעדָא ןערעװ טקיזינעג ןײלַא רערָא
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 טלָאװ ,ךַאלעמַאּפ וצ טַאנַאק םוצ ףיז ןרעטנעהענרעד ,עשז.טרעק
 ;ערערנַא ףרוד ןענָאירעּבירַא ךיז ןעזָאל ןָא ּבײהנָא ןיפ ףײלג ןעסײה
 ,הלעמ .עסיורג יד ןערעװנָא טנָאקעג ןעמ טָאה רעּבָא טּפוהרעד)

 רעטשרע רעד ןעמענרַאפ וצ :טּכערטשעג ןעּבָאה עלַא רטכלעװ וצ
 ,סָארדָאּפיה םעד טלײטעגרערנַאניֿפָענָאה סָאװ ,טנַאװ רעד ײּב טרָא ַא

 םיאצו-לעוּפ ערעײז טימ תיעינמ ןיא תינּכס עלַא עגיזָאד יד
 יד גיטכיר זיא'ם בוא ןוא ,טנַאקַאּב טויג םלוע םעד ןעװעג ןענײז
 ןײז טגָאזעגסױרַא טָאה רע עֿכלעװ ,רָאטסענ ןעטלַא ם'ניפ גנונײמ
 זַא ,סעצײל יר םיא נידנעּבעגרעּביא .ןוז

 ;טסנוק יד ןױלּב רָאנ ,ןירּפ םעד טניװעג טפַארק טינ
 --- ,ויא המֿכה ןוא טסײג יאו ,טניז טעּפמיא סינ

 טימ ,גנונַאּפש יר ןעװעג ןיא'ם םיירג יװ ,ןײטשרַאפ ןעמ ןָאק ןַאר
 ןעגיזָאד ן פייא םרַאװעג םעטָא ַא ןהֶא טָאה םלוע רעד רעכלעװ
 ןײז ןיפ םָאװ ,טײקשהירּב סרערינרוט יד ןיֿפ ןעמַאזקע ןעטשרע
 חצנמ טעוװ'ס רעװ / ןעגנירד טנָאקעג ןיוש יײז ןעטלָאװ גנַאנסױא
 ,ןַײז

 .ײרמנָא יד רעּכָא ,ןישןענוז ןיא ןעדָאּבעג ךיז טָאה ענערַא יד
 .ײװעניא יד ןיא טַאנַאק םעד רָאנ ךיז רַאּפ ןהעזעג ןעּבָאה רעּב
 - םירוטש ַא יװ ךיז ןעּבָאה ןענַאּפשעגריּפ סקעז עלַא .טנַאװ עטסגינ
 -- טֿפַארעג ףיז טָאה םיױטשנעמַאזוצ ַא ןוא ,טקנוּפ ןייא וצ ןעגָארטעג
 רעד ּבױא ,ןײז םעװ סָאװ ,סָאד רָאנ םינ ןוא ,ףילדײמרַאפמוא זיא
 טינ טנעמָאמ ןעניטכיר ם'ניא טעװ ןעליּפש יד רעּביא הנוממ
 | ?טַאנַאק םעד ןעזָאלוצּפָארַא לַאנניס םער ןעּבעג

 .נוה ןעּבלַאהטירד ךרע ןעװעג ןיא טַאנַאק ןויּב ףלהמ רעד
 ,טנָאה ערעביז ַא רַאפ סָאװ  ,גיוא ףרַאש ַא רַאֿפ סָאװ ,םופ טרעד
 !טרערָאֿפעג ָאד ךיז ןעגָאה טײקטנעֿפערעגסױא עגיחור ַא רַאפ סָאװ
 ןיפ רעטיצ ןייא + ,ךיז ןעטֿכַארטרַאפ עגר ןייא ,טײז ַא ןָא קיק ןיײא
 יא םיורג יװ  טנײה .!ןערָאלרַאפ זיא גנידצלַא ןוא --- סעצײל יד
 :יוט יד ףיוא לָאמנײא שטָאֿכ אט וצ קוק ַא ערח-רצי רעד ןעוועג
 םע ךיז ןעמ טָאה יװ !סעײרעלַאג יד ףיוא ןעטרָאד פעק רעטנעו
 ,יצ וצֿפױרָא ןעגיוא יד ןעבײהוצֿפױא ןעטלַאהניֵא טינ טנָאקעג
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 עג ַא ףױא לעכײמש ןעּביל ַא ,קילּב ןעֿכילרנײרּפ ַא ןעפערט
 י ?םינּפ ןעיירט

 .ענ טינ הנשה ןיײק וליּפַא זניא ןָאק טרָאּפס רעגיטנייה רעזנוא
 יו טלעטשענרָאפ ןעּכָאה'ס סָאװ ,לעקַאטקעּפס םעד ןעגעװ ןעּב
 רעד רעּביא ןענָארטעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעגעווטײר סקעז עגיוָאד

 ;קניֿפ טנעװ ענעטינַארנ עיורג יד ,קריצ ןענימײצרַאֿפ ם'נופ ענערַא
 .טײר יד ךיז ןעגָאי ץַאלּפ ןעכַאלּפ םעד רעּביא :ןיז רעד ףיוא ןעלה

 ןעננוריצרַאפ ײלרעלַא טימ טצוּפַאּב ףייר ,ענייש ,עגנירג ,ןעגעוו
 .רנַאפלעה טימ טקערַאּב ןעגָאװ סעלַאסעמ ןוא --- ןעיירעצינש ןוא
 סעיטַאטס יװ ױזַא ךיילג גידנעייטש ,רעּבײרטנָא יד ,דלָאג ןוא ןייּב
 .טײר ערעײז ןופ ןעגנינעװַאּב יד ןיֿפ יליִּפַא גידנעוט רעטיצ ַא טינ
 רעטנזעג טימ ןעצנַאלג סָאװ ,םירביא עטעקַאנ טימ ,ןעגעוו
 קנַאדעג רעד סָאװ ,שטיּב יר טנַאה רעטֿכער רעד ןיא ;טייקשירפ
 -- רעקניל רעד ןיא ,ןייּפ רעסיורג ַא ןיוש זיא ריא ןעגעװ רָאנ
 ןעײג סָאװ ,סעצײל יר ןעגיוצעגנָא ףײטש ןיא ןעּבױהעגּפױא ףיוה
 ןוא טײקנײש רעטסכעה רעד ןפ ררעפ יד ,לעשיר ןעקע יד ןופ

 טינ זַא ,ףיז טכאר'ס ןוא ,ּפָאלַאג ןעליפ ןיא ךיז ןעגָארט טײקכיג
 טרַאװרע'מ סָאװ ,ײז ןעײטשרַאפ ,רעּבײרטנָא ערעײז ןופ רעגינייוו
 ןעזָאלּב ,ּפעק יר ץילָאטש .ןעּפרַאװרַאּפ ײז ,טרַאנ'מ סָאװ ןוא יז . ןופ
 דמַאז םעד ןערירַאּב ערעײז סעטיּפַאק יד ןוא ,רעֿפעלזָאנ עגיזָאר יד
 ,םיא 'ןיא ןמיס ןייק רעּביא טינ טעּמּכ ןעזָאל ײז זַא ,גנירג ױזַא

 .ַאה ַא יװ םיורג טעּפמיא רעײז זיא ,טינ ןענַײז ײז טרַאצ יװ רעּכָא !
 םירביא עכילגעװַאּב עגירוועגײּב יד ןיֿפ לעקםומ רערעי ;ּפַאלק.רעמ
 סָאװרַאפ ,ףײלג טײטשרַאֿפ'מ ןוא ,טּפַארק ןוא ןעּבעל טימ טצירּכש
 עסיורג יד ןוֿפ טָאמ ַא רַאפ דרעֿפ ןופ חוּכ םעד ןעמענ ןעשנעמ יד
 ןעלָאמסױא ךיז טעװ'מ רעֿכילטײד ּסָאװ ,ןעגנוגנײרטשנָא-טפַארק
 ןעלעטשרָאּפ ןענָאק ףיז ןעמ טעװ רעגידעּבעל ץלַא ,רליּב גיזָאד'ם

 זיא ײז רַאפ סָאװ ,יד ןוֿפ גונעּת ןעסיורג םער ןוא גניגירירּפַאּב יד
 ןופ רליּב א זױלּב טינ ןוא שינעהעשעג עגירעּבעל ַא ןעװעג סָאר
 : 2 ,עזַאטנַאֿפ רעד

 געװ ןעטסצריק ן'פיוא ןָאמענ זָאל ַא ךיז ןעּבָאה רערינרוט עלַא
 םעד ןערילרַאפ ןוא תויהיש ןעכַאמ ;טנַאװ רעד ןעּבעל טרָא םוצ
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 ןעמעװ ןוא רינרוט ןוֿפ ןעגָאזּפָא ךיז ןעסייה טלָאװ טרָא ןעגיזָאד
 וצ עבט םנעשנעמ ם'ניא טינ טגיל ללכּב !טלָאװעג סע ךיז טלָאװ
 יר טקריװעג ףיוא ןעּבָאה בנַא געװ ןעטימ ןיא טעּברַא ַא ןעזָאל
 ןעמעלַא ןעּבָאװ עכלעוו ,םלוע ם'נופ ןעפורסיוא עגידנרעטנומפיוא
 ,ץיה ןוא קשח ןעּבעגעגוצ ךילג

 טרעטנעהענרעד ףיז ןענַאּפשעגריּפ סקעז יר ןעּבָאה גיטייצכיײלג
 םער ןעּבעל ןענַאטשעג ןיא םָאװ ,רעטײּפמָארט רעד ,טַאנַאק םוצ
 גקירטש יד ןעוָאלוצּפָארַא לָאנניס ַא ןעּבעגעג טָאה ,הנוממ
 ,טרעהעג טינ לָאנגיס םעד ןעמ טָאה טירט גיצנַאװצ רַאֿפ רעגָא
 ּפָארַא ןעסױטשעגנָא ףיז ןײלַא רעהעופיוא יד ןעּבָאה קילג םוצ
 .ָאמ ןעטצעל עמַאס ןיא ןעלַאֿפעג ןיא טַאנַאק רער ןוא ,ןעזָאלוצ
 .עמ ןוֿפ רענײא --- טעּפש וצ ןייז ןיוש טלָאװ עגר ַא ךָאנ ןטנעמ
 טינ ,טרירַאּכ עטיּפָאק ןיז טימ ןיש םיא טָאה דרעֿפ טעלַאס
 ןָאטעג ךָאֿפ ַא רעמיור רעד טָאה ,רָאה ַא וליּפַא ךיז גידנערילרַאֿפ

 ..ירַא ךיז ,םעציײל יד סָאװטע טזָאלעגּפָא ,שטיײּב רעגנַאל ןײז טימ
 רעטשרע רעד יײרשעגסיוא-ןוחצינ ַא טימ ןוא סיוארָאפ ןעגיוּבעגרעב
 ארנַאװ רעד ײּב טרָא ןעטרַאנעג-ליּפ םער ןעמונרַאֿפ

 .ענ טָאה חניא טימ ןיא רעטיּפוי זנוא טימ זיא רעטיּפוי --

 ..החמש רַאפ ףיז רעסיוא ,רעמיור דצ רעצנַאג רעד טֿכליה
 טימ עלַאסעמ טָאה ,דנַאװ רעד וצ רעּבָא ךיז גידנעװערעקרַאֿפ

 .טײר ןײז ןיפ סקַא יד טציּפַאּב טָאה סָאװ ,ּבײל םענעונָארּב םעדי
 םרזנעטַא ם'תֿפ םופ ןעטשרעדָאּפ םעד טעּפעשטרַאֿפ  ,ןעגָאװ
 ןײז וצ טײז ַא ןָא ןָאטעג לעּפַאצ ַא ךיז טָאה רעֿפלעװ ,דרעפ ַא
 עטשרערָאֿפ יד ףיוא טלעטשענפיוא ךיז ןעּבָאה ררעפ עדײּב ,רבח
 ןעשנעמ רעטנעוױמ ,סֿפעלײװרעטניה ןעּבילּבעג ןענײז ןוא םיפ
 ןוצּפָארַא טקוקעג המיא טימ .ןוא םעטָא םעד ןעטלַאהרַאֿפ ןעּכָאה
 ןעּבעל ןעּבױא רָאנ ,טײקליטש עפיט ַא ןערָאװעג ןיא גנולצילּפ
 - .ןעירשעגסיוא טרעהעג ףיז ןעָאה לוסנָאק

 ,טכָאקעג םוזורד ךיז טָאה -- !זנוא טימ זיא רעטיּפוי ---
 .עגרעטנוא םיא ןעּבָאח --- !חצנמ זיא רע ןחצנמ זיא רע --

 ןייש ףיז טגָארט עלַאסעמ יװ ,גירנעהעז ,םיריבח ענײז ןעֿפלָאה
 .ןעמעלַא ןוֿפ רעהירפוצ ףיוא
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 םלָאװעג טָאה ,טנַאה רעד ןיא עלעװָאט-ּבײרש ן'טימ ,טלּבנס
 ןענעפע וצ ןעזיװַאּב טינ ךָאנ טָאה רע רעּבָא ,ןענָאז סעּפע ײז
 ןעגָארטרעד ףיז טָאה םָאררָאפיה ןופ ןעטנוא טשרע ,ליומ'ס
 ,יִצּפָארַא טדגעװעג ףיז ןעָאה ןעקילּב סנעמעלַא ןוא ,ףארק ַא

 רעד טָאה ,טגָאיעגרעּבירַא ןעמעלַא טָאה עלַאסעמ יװ םעדֿכָאנ
 רער וצ רעטנירָאק םעד -- טנערוקנָאק ןייֵא רָאנ טַאהעג רענעטַא
 ןָאט עווערעק ַא טלָאװעג טיז רעד ןיא רע טָאה ,טנַאה רעטֿפער

 .רַאפ םיא טָאה לזממילש רעד רעּכָא ,ןַאּפשעגריפ ןעטגירעשוצ ןייז
 -- סקניל ןיפ ןכש ןייז --- רענישנַאזיּב םעד ןופ דָאר יד :טנלָאֿפ
 ןעגָאװ ןייז ופ .לײט ןעטשרעטניה םעד ץעז ַא טגנַאלרעד טָאה
 טָאה ןילַא רעּבײרטנָא רעד זַא ױזַא ,לעטשעג סָאר ןעכָארּבוצ ןוא
 יײרשעג ַא ,ךַארק ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס ,סױרַא הילפ ַא ןָאטעג
 ךיא םעטנָאעלע רעֿילקילגמוא רעד ןוא --- המיא ןוא החיצר ןיפ
 םייא ,ררעפ ענעגײא ענײז ןיֿפ סעטיּפָאק יד רעטנוא ןעגעלעג
 יש םָאד ןהעז וצ טינ ,ןעגיוא יד טלעטשרַאפ רתְסֹא טָאה ׁשנעמ
 | ' ,רליּב עֿכילרעד

 -נַאויּב רעד רעמײװ ,רעטנירָאק רעד ןעגיולפעג זיא רעטײװ ןוא
 | ,ינודיצ רעד רעשײװ ,רעניט

 ןוא ,רוח-ןּכ ץעגרע טלָאה ואװ ,ןָאפעג קוק ַא טָאה שלּבנס
 :הרבח ןײז ןוא ץסוזווד וצ טדנֶעװעג רעדיװ ףיז טָאה

 רע טָאה -- ףעדיא םעד רַאפ םעיצרעטסעס טרעדנוה --
 .ןעֿפורעגסױא

 ,טרעֿפטנעעג םוזורד טָאה -- !ןעמונַעגנָא --
 ---!ןעדיא םעד רַאֿפ טעיצרעטסעס טרעדנוה לָאמ ַא ךָאנ --

 ,יעירשעג -טלּבנס טָאה
 רע .טרעהעג טינ ךיז טֿכַאד ןיוש םיא טָאה רעּבָא רענײק

 ןהעשעג יא סָאװ ,סָאד רעּבָא ,גָאלשרָאּפ ןייז טרזחעגרֶעּביא טָאה
 בנַא ןוא ,גידנענַאּפְש וצ ןעוועג זיא ,םָארדָאּפיה ץ'פיוא ןעמנוא
 עטרעטסינַאּב ערעײז טימ םיא טכליהרַאפ רעמיױר יד ןעּכָאה
 :תולוק-ןיחצינ

 / חנוא טימ יא רעטיפוי !עלַאסעמ !עלַאסעמ ---|
 ײנוא ןופ ןעקילּבוצרעּפַא טנעװרעד ףיז רעדיװ טָאה רּתסא זַא
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 ןענײז רעטעּברַא עֿפַאלטע יװ ,ןהעזרעד יז טָאה ,רעײלש ןרעט
 .ָארּבוצ םעד ןוא דרעפ סוענעטַא םעד ןעריפסיורַא טימ ןעמונרַאֿפ
 עכילקילגמיא רעײז ןענָארטעגקעװַא ןעָאה ערערנַא ,ןעגָאװ םענעכ)

 טימ ןעטלָאשעג ןעּבָאה ןעבירג עגעועװעניײּברער עלַא ,רעּבײרטנָא
 ײּב ךיז ןעּכָאה גנולצולּפ ,המקנ טימ טהָארדעג ןוא תוללק עטיוט
 ,טנװעג ןוא שירֿפ ,רוחןּב ,,ןעוָאלעגּפָארַא טנעה יד ץרּתבא
 :ײז יז רעטניה ,רעמיור םעד טימ טײז:ײּב-טײז טגָאיעג ךיז טָאה
 ןוא רעטנירָאק רעד ,ינודיצ רעד הרוׂש ןייא ןיא ןערָאּפעגכָאנ ןענ
 | ,רעניטנַאזיּכ רעד

 :רוש יד רַאֿפ ,ןערּב ןעטֿפער ןיא ןעװעג ןענייז ןעשינעגָאי יד
 גנונעּפָאה יד :הבשחמ עגיצנייאנואנייא זולּב ןעּבילּבעג ןיא רערינ
 רעטנעזיוט רע גילדנהעצ ןעּכָאה םעטָא ןַא ןהָא ,ןיחצינ םעד ףיוא
 ,ײז ףיוא טקוקעגּפָארַא
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 ,ןהעציירד לעטיּפַאק

 ,טגידנעעג זיא רינרוט רעד

 .ןּב זיא טנַאװ רעד ײּב רעטרע יד רַאפ לעגנַארעג ּבײהנָא םייּב
 ןײא ףייא ,רעקניל עמַאס רעד ןעוװעג ,ןהעזעג ןעּבָאה רימ יװ ,רוח
 ןערָאװעג טדנעלּברַאפ ,ןעטנערוקנָאק עגײז יװ ױזַא ,רע זיא עגר
 .טָאה ןענעוטסערנופ ןענערַא רעד ףיוא ןײש ןעפרַאש םעד ןיפ
 רענגעק עניײז ףױא קיק א ןעּפַאכ וצ ןעּבעגעגנײא ףיילג םיא ךיז
 קילּב ןעפרַאש ַא ןעפרָאװעג טָאה רע ,תינװּכ טרעײז ןעפערט ןוא
 .געק ַא יװ רעמ ךס ַא ןעװעג םיא רַאֿפ זיא רעֿפלעװ ,ןעלַאסעמ ףיוא
 הוואג רעטלַאק ןופ קורדסױא רענידנעטש רעד ,רינרוט ןיא רענ
 רעיצירטַאֿפ ם'נופ םינּפ םענײש ץפיוא ןענעלעג טציא ךייא זיא
 :עהעג ךָאנ זיא םירביא  ענייז ןופ טייקנייש עשימיור-טכע ירד ןוא
 ןיֿפױא ןעגָארטעג טָאה רע סָאװ םלעה םעד ּבילוצ ןערָאװעג טרעֿכ
 , רעדָא ןוימירה-חוּכ רעגיציה ס'ריח.ןּב ןעװעג זיא סָאד וצ ,ּפָאק
 - ײצ עגר רעד ןיא סע טָאה םלעה םענרעּפוק ם'נופ ןעטָאש רער
 ָֿאה ןעריא םעד רָאנ -- ,םינּפ םעלַאסעמ קורדסיוא ַאזַא ןעּבעגעג
 המשנ יד טציא רע טהעז זָאלנ ַא ףרוד יװ ױזַא זַא ,ןעזיוועגסיוא

 יטולּבטלַאק ַא ,עגירתורקפה ַא ,עזייּב ַא ,עמַאזיירג ַא :רעמיור ם'גופ

 טציא טָאה'ס רעכלעו ןיא ,המשנ ַא -- עגירוועגיײב-טינ ַא ןוא עג
 ןעגיטשרָארשולּב ןוא טײקנעסָאלשטגַא ענרעזײא ַא רָאנ טּבעלעג
 | | ,טײקמַאזכַאװ
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 ןרוח-ןּב ןיא ףיוא ןַא ,גונעג ןעװעג זיא ןעלַאסעמ ףיוא קוק ןייא
 .םנא ןוא טײקטמעֿפ ענרעזיַא ַאזַא טקניּפ ןרעקַאלֿפוצ ףיז לָאו
 םעד טָא ןומ רע --- ליוװ סע סָאװ ןעטסָאק טיא גָאמ'ס ,טײקנעסַאלש
 ןעפרַאד םער ּבילוצ וליֿפא לָאז רע ןעװ ,ןייז .עינכמ אנוש

 :עװעג ,רנײרֿפ ןופ םיחבש ,ןעפמואירט ,ןעּבעל ן'טימ ןעריקיזיר
 .ניא.טפיוה רעד דימת זיא טָאװ / ,גנידצלַא --- םור ןוא רוכּכ ,ןעט
 רער ןעגעקטנַא ןערָאװעג לוטּב םיא ײּב זיא ,רינרוט ןיא םערעט
 םענעגיײא ןייז רַאּפ ארומ יד וליפא ,ןוצר ןעטסעֿפנעזײא ןעגיזָאד
 ּטָאה ןעגעוטסעדנופ ,ןעטלַאהּפָא טנָאקעג טינ םיא טלָאװ ןעּבעל

 :ענושמ ןיק ,גניגערפיוא עֿפילטּפַאשנערײל ןיק טליֿפעג טינ רע
 ןעזָאלרַאפ וצ קשח ןייק ,ןעטילּבעג יד ןיפ טייקטציהוצ עזײװרענ
 טָאהעג טָאה רע :טרעקרַאפ טקניּפ ,לזמ ןייז ףיוא דנילּכ ףיז
 ןוא טנעֿפערעגסױארָאֿפ ןעװעג זיא גנידצלא ןעכלעװ ןיא .,ןַאלפ .ַא
 ,טײקשהירּב ןוא טֿפַאשטינעג ןייז ףיוא גידנעייּב + ,ןהעזעגסיוארָאּפ
 .גיטֿפױרָאפ ַאזַא טימ ןעטָארטעניצ טינ ךַאז םיש ,ןייק וצ רע זיא

 .בושי ןוא טײקמַאזקרעמפיוא ַאזַא טימ ,טײקגיהור ַאזַא טימ טיײק
 טֿפול יד יװ ךַײלג ,גנידצלַא ןעגנורדענכרוד טָאה קילּב ןייז ,תעדה
 | ,םיא םורַא גיטֿפיזֿפרוד ןערָאװעג טלָאװ ןײלַא |

 .רַאפ ןיוש רע טָאה ,ענערַא טימ רעד וצ ןערָאפרעד טינ ךָאנ
 טעװ רע טרָא רעסָאװ ןיא ןוא טליצ עלַאסעמ ןיהואו ,ןענַאטש
 סױטשנעמַאזוצ ןייק ןייז טינ טעװ'ס ּביוא ,טנַאװ רעד ייּב ןעמענרַאֿפ
 ןַא ןיא ,טנעמָאמ ןעטֿכער ם'ניא ןעלַאפ טעװ טַאנַאק רעד ןיא
 רע טָאה םעד ןיא -- ןעלַאּפ םנעטײצַאּב עי טעװ טַאנַאק רעד
 ננולצולּפ םיא ןיא .ץילּב ַא יװ ,קפס םוש ןײק טאהעג טינ דלַאב
 .ָאלּפָארַא טעװ'מ זַא ,סיײװ עלאסעמ זַא הבשחמ יד ןעלַאֿפעגנײַא
 טנָאקעג טָאה טָאד ןטנעטָאמ ןעטצעל ם'ניא טשרע קירטש םעד ןעז
 זיא :ןעליּפש יד רעּביא הנוממ ן'טימ טכַאמענּפָא רעהירפ ןופ ןייז
 ןַא ,רעמיור יד ןופ טסײג ןיא ןעצנַאגניא ןעװעג טינ ןעד םע
 .עג טָאה רעכלעוו ,ןַאטסדנַאל ןייז ףליהוצ ןעמיק לָאז רעטמַאַאּב ַא
 ?סנעגײא ןעצנַאג ןײז ףױא רָאנ ,םש ןײז רָאנ טינ ןָאק ןיא טלעטש
 .עלקרעד טנָאקעג ןעט טָאה שרערנַא עשז-יזַא יװ ָאט --- טינַא
 ןײז ןעּבירטעג טָאה עלאסעמ רעֿכלעװ טימ ,טיײקטסײרד יד ןער
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 ןעטנעריקנָאק ענײז עלַא ןעװ תעשּב ,טאנאק ץֿפױא ןַאּפשעג-ריֿפ
 זיא רע ןערימ ?ררעֿפ ערעײז ןעטלַאהעגנײא גיטֿפיזרָאֿפ ןעּבָאה
 סָאר ןהעז ןענָאק וצ -- ןיא שרעדנַא סעּפע ,העד-רסחןערָאװעג
 ײנַאער ןענָאק וצ -- שרעדנַא סעּפע רעדיװ ןוא ,עֿפילרײמרַאפמוא
 :רַאֿפ טָאה רע ;ןעריגַאער ףיוא טנָאקעג טָאה רוח-ןּב ,ףיורעד ןער
 ןופ ןעגָאװצּפָא ךיז ליײװרעד ףיוא רענילק ןײז טעװ'ס זַא ,ןענַאטש
 , ,טנָאװ רעד ײּב טרָא םעד

 ענײז ץיח ַא ןענַאפשעגריפ עלַא ןיא ,ןעלַאֿפעג ןיא טַאנַאק רער
 מעג ןָאל ַא ךיז ןעּכָאה ,ןעשטייּב ןוא ןעפורסיוא טימ ןעּבירטעג
 ,סטֿפער ףיוא ןָאטעג עוערעק ַא טָאה רעּבָא רע ,ענערַא רעד ףיוא
 ןעג עגיילפעגרעבירַא ןעגייּב ץסיוא ליפ ןענײז רעּבַארַא ענייז ןוא
 סרענגעג ענײז ןופ ןערוּפש יד רעּביא לעקניװ ןעֿכײלג ַא רעטנוא
 םעד ןענואועג טײצ םומינימ םייּב טָאה רע זַא ױזַא ,ןעגעװטײר
 ם'נוֿפ טרעריושעג ךָאנ טָאה םלוע רעד תעשּב ןוא ,געװ םומיסקַאמ
 ןעּבָאה רערינרוט ערעדנַא ײרד יד ןוא רענעטַא ץטימ קילגמוא
 :סיוא טיײקשהירּב עצנַאג רעײז ןוא תיחיּכ ערעײז עלַא טדנעװעגנָא
 ,ןעטימעגסיוא גיטסַאה ײז רוח-ןּב טָאה ,סױטשנעמַאזוצ ַא ןעריײמוצ
 .על טײז ײּב טײז ןענָארטעג דלַאּב ךיז טָאה ןּוא טנָאיעגרעּבירַא
 טָאה רע סָאװ ,טּפַאששהירּב עשילרעטסיוא יד ןעלַאסעמ ןעּב
 .ילרַאֿפ טינ ,רעװענַאמ ןעגיצניק ןעגיזָאד ן'תעשּב ןעזיװַאּבסױרַא
 עמַאס ןופ געװ םעד ןעטינשעגרעּביא ,טײצ ןייק טעמּכ גידנער
 יר רַאֿפ טקרעמַאּבמוא ןעּבילּבעג טינ זיא ,סטֿפער ףיוא סקניל
 קריצ רעד ,סעײרעלַאג ירד ףיוא םלוע םעד ןיפ ןעקילּב עפרַאש
 ,רעהפיוא ַא ןהֶא ןעטנעמסירָאלּפַא ןופ ןערָאװעג טכליהרַאפ זיא

 טָאה טלּבנס ןהחמש-אלמ ,טנעה יר טקירדעגֿפױנוצ טָאה רתסא
 דַאֿפ טעיצרעטסעס טרעדנוה ענייז ןעטָאּבעגנָא רעדיוװ גידנעלֿפײמש
 טָאה רעמיור יד ײּב ןיא ,ןלעּב ןייק גידנעניפעג טינ ,ןעדיא םעד
 םענעגײא רעײז ןענעק ןענעבנגוצנירַא ןעּבױהעגנָא רעמ ץלַא ךיז
 וצ ןענוֿפעג ףוס.לֹּכ-ףיס טָאה עלַאסעמ זַא ,קנַארעג רער ןעליװ
 ?סָאר זיא רעװ טנײה ---ןערעֿפעה ַא ךָאנ רשֿפא ןוא ןעֿכײלג ַא ךיז
 ןלאישייןּכ ַא ---

 ינֵא םעד ןיפ רענײא טלײטענּפָא ,טײז ײּב טײז ףיז גירנעגָארט
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 רעד ךיז רעננענ ערײּב ןעּבָאה ,חטש ןעלָאמש ַא ףרוד רָאנ ןרעד

 ,ליצ ןעמיײװצ םוצ טרעטנעהעג
 ןיפ ייז ףייא נידנעקיק ,ןעלײז ײרד יד ןופ לַאטסערע יּפ רער

 לעלַארַאּפ ןוא טנַאװ עגידכעלײק:ּבלַאה ַא ןעװעג זיא ,טיז-ברעז
 ןוא ענערא יד לײמ ןעּבלַאה ַא ןיא ןעגיוצעג ךיז טָאה ריא טימ
 םעד ןעֿפאמכרוד ,טײז רענידנעגעקטנַא רער ןיפ עײרעלַאג יד
 ןענעײל רעּברַאה ַא םינֿפוא עלַא ןיא ןעװעג ןיא גייבסיוא ןעגיזָאד
 ןוֿפ טפַאש'הירּב רעטסניצנוק רער רַאֿפ טנעכערעג ךיז טָאה ןיא
 רהעז רעבלעוו ןא ,העינמ ַא ןעװעג ןיא םָאד ;רעּבײרטנָא ןעטיגעג ַא

 .מוא ןיױא ךָאד ןיא טסערָא ;ןערָאװעג טלעבױרטשעג ןענײז ךס ַא .
 ןערָאװעג ןיא םָאװ ,טײקליטש עפיט ירד ,טקניּפ ַאזַא ןיא ןעמוקעג
 .ערּכ ַא רָאפ סָאװ טימ ,ןעזיועג ךילרעּפנײשַאּב טָאה ,קריצ ןיא
 :ענוצ ךיז ןעּבָאה רעטנעזױט ענילדנהעצ יד םערעטניא ןעגידנענ
 .ענָאי יד טניז ,לָאמ ןעטשרע םוצ ,רערינרוט יד וצ דניצַא טקוק
 ןערעה ףילטײד טנָאקעג ןעמ טָאה ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ןעשינ
 ,ררעפ יד ןופ ןעפוש םעד ןוא רעדער יד ןופ רעּפילקעג םעד
 ! ,םירוטש ַא יװ ןעגיולפעג ןענייז סָאװ

 ןוא ץריח-ןּב טקרעמַאּב טשרָאקֶָא טשרע יװ ױזַא טָאה עלַאסעמ
 .מוא עצנַאג יד ןעדנוצעגנָא ךיז .טָאה גנולצולּפ ןוא ;םיא טנָאקרער
 :סרעמיור םעד הּפצוח עֿכילבײלגרַאֿפ

 ןעירשעגסיוא רע טָאה --- !סרַאמ לָאז ןעּבעל ,סָארע ּפָארַא --
 ּפָארַא -- שטייּב רעד טימ ןָאטעג ךָאפ ַא רעטינעג ַא יװ טָאה ןוא
 טגנַאלרעד ןוא טרוחעגרעּביא רע טָאה ,סרַאמ לָאז ןעּבעל ,סָארע
 טינ ךָאנ ןעּבָאה ײז ןעכלעװ ,ץימש .ַאוַא רעּבַארַא עיירט טריח-ןּב
 ,ןעּבעל ןעצנַאנ רעײז טניז ,טֿפרַאפ

 ןוא ןהעזעג עלַא ןעּבָאה לעקיטש עבילרנעש ןעגיזָאד םעד
 .יוטשרע סיורג רַאפ ןערָאװעג טרעװילגרַאפ קריצ רעד זיא עלײװ ַא
 סלוסנָאק םעד רעטניה ןעּבױא ,רעליטש ךָאנ ןערָאװעג זיא'ס ,גנונ
 םעד ןעטלַאהרַאֿפ עטסצרַאהַאּב עמַאס יד וליפא ןעּבָאה עשזָאל
 ץלַא סָאד רעּבָא .ןייז טעװ ָאד סָאװ ,רחּפ טימ גידנעטרַאװ ,םעטָא
 לַאנק:רעגוה ַא יװ טָאה דלַאּב ,ענר ַא יװ רעמ טינ טרעװעג טָאה
 ײרשעג ַא ןעכָארּבעגסױא םעײרעלַאג יד ףיוא םלוע םעד ןעשיווצ
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 ץרעּביא ןעגָארטוצ םירוטש ַא יװ ףיז טָאה סָאװ ,ןרָאצמירנ ןיפ
 ,קריצ ןעצנַאנ

 ןָאטעג םיר ַא ךיז ןעּבָאה רעבַארַא ענעקָארשעגרעּביא םרוח:ןּב
 יװ רעסיוא טרירַאּב םינ טנַאה ןייק ײז טָאה לָאטנײק ,סיוא רָאפ
 ײז ןענײז טײקֿכילשרעצ טימ ןוא ןעטוג טימ רָאנ ,ןעטעלג םוצ
 ,יעסקַאװעגרעטנוא ןענײז ײז זַא ןוא ,ןערָאװעג טעװערָאהעגסױא
 רַאפ ןעניד טנָאקעג ןעשנעמ יד וצ יורטוצ רעײז םימ ײז ןענָאה
 ץכלעזַא ןעּבָאה עשז-סָאװ טימ טנײה ,ןעמענוצּפָארַא ליּפשיּב ַא יז
 ַאוַא ףיוא ןרעפטנע טנָאקעג שרעדנַא ןער ןעשינעפעשַאּב עלערייא
 ָּאלַאג םענענושמ ַא טימ טינ ּביוא ,גנולדנַאהַאּב רעּבָארג ןימ
 ?טניװםירוטש ַא ןופ יװ ױזַא טגָאיענ

 .ָארטעג ךיז יז ןעּבָאה ,ןעליו ןיא םימ ןעגנורדעגֿפרוד יװ ױזַא
 .ןעגױלּפעגבָאנ ײז ויא ןעגָאװטײר רעד ןוא םיוארָאּפ ןעג

 טינ טײג ,רָאּפ טמוק סָאװ ,ץלַא זַא ,טסואװַאּב גנַאל ןיוש זיא'ס
 עֿפלעוַא ןעמונעג ץ'רוח-ןּב וצ ףיז ןעּבָאה ןענַאװ ןופ ,ןערױלרַאֿפ
 יניֿפ יד ןיא 'חוּכ ַאזַא רע טָאה ןענַאװ ןופ ? ןעלקסומ עקרַאטש
 ּבייא -- ןענַאװ ןופ ?ץינ וצ קרַאטש ױזַא טציא טמוק סָאװ ,רעג
 טפמעקעג גנַאל יװַא טָאה רע עֿכלעװ טימ ,סרערור יד .ןוֿפ טינ
 םיא רַאֿפ טָאה ףערטַאּב ַא רַאפ סָאװ ןוא ?םי ןופ ןעלַאװ יד ןעגעק
 רַאפ ןיא םיפ ענײז רעטנוא ןעגָאװ ם'נופ שינעלסײרמ סָאר טָאהעג
 ןופ שינעלקַאװ רעקרַאטש רעגידלעדניװש:ּפָאק םעד טימ ףײלנ

 ןעלו ןיא יז ןעגעיפ ןעדניא יד ןעװ ,ףיש רעגידנרעטיצ רעד
 בילֹּבעג ןיא רע ?לעדנעּפש ַא יװ ,רעהַא ןוא ןיהַא ןעסיימש גנַאג

 יד םעצייל יד טזָאלעגּפָא סָאװטע טָאה ,ןעגָאװטײר ן'פיוא ןייטש טסעפ

 רע ,רעטרעװ עגידלעטרעצ עכילּביל טימ יז טניהורַאּב ןוא דרעֿפ

 טימ ןעמוקוצרעּבירַא ױזַא יװ --- םנײא ןעגעװ רָאנ טֿפַארטעג טָאה

 ,ענערַא רעד ןופ גײּבסױא ןעכילרעֿפעג םעד ײז
 רעּביא ןימה ןעטכָאקוצ ם'נוֿפ ןרָאצמירג רעד רעדייא ןוא

 ריח-ןּכ טָאה ,טליטשעג ךָאנ ךיז טָאה לעסיפרעטניה סעלַאטעמ

 !רעמֿכָאנ ,רעּבַארַא ענייז ןעצנַאגניא טשרעהַאּב טַאהעג רעדיװ ןיוש

 . רעדיװ ןייש רע טָאה ,ליצ ןעטשרע םוצ ךיז גידנרעטנעהענרעד

 םײז יב טײז ןעגָארטעג ךיז טָאה ןוא ןעלַאסעמ ןעגָאױצנָא ןעזיװַאּב
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 ם'נוֿפ תולעּפתה ןוא ליפעגטימ םעד ךיז גידנעּברָאװרע ,םיא ןעּבעל

 ךיז ןעּכָאה ןעליפעג עגיזָאד יד ,רעמיור יד ץוח ַא ,סלוע ןעצנַאג

 :ַאסעמ זַא ,םרָאפ רערָאלק ןוא רעשיגרענע ַאזַא ןיא טקירדעגסיוא

 :רעּביא טנעװרעד טינ רעמ ךיז הפצוח רעצנַאג ןיײז ײּב טָאה על
 - ,ןעצנוק ענייז ןרזחוצ

 םעד םורַא ןענָארמעגײברַאפ ףיז ןעּבָאה ןענעװטײר יד זַא

 ףיוא קוק ןעביג ַא ןעּפַאב וצ ןעזיװַאּב רּחסא טָאה ,ליצ ןעטשרע

 ןעמלַאהעג טָאה ,ךילּב לעסיב ַא ןעװעג זיא רע ,םינּפ ס'רוח:ןּב

 רעּבָא ןענעװטסערנופ ,גירנעטש יװ רעכעה סָאװטע ּפָאק םעד
 - - ,טגערעגֿפױא טינ ןוא גיהור

 רענידַאּב ַא זיא ,רומ ןעטשרע םעד ןערָאּפעגכרוד ןענײז ײז זַא
 רעד ןיפ קע ןענירברעמ ןיא לַאמסערעיּפ ןֿפױא טרעטעלקענּפױרַא
 ענרעצליה יד ןוֿפ ענייא ןעמונענּפָארַא טָאה ןוא טנַאװ רעטסלעטימ
 ןעמונעגּפָארַא רעטײװצ ַא טָאה טײצ רענעגיײא רעד ןיא ;ןעליק

 ,טנַאװ קע ןעגירחרזמ ןיא ןיפלעד א

 רוט ןעטײװצ ץֿפָאנ טרזחעגרעּביא ךיז טָאה השעמ ענעגײא יד = |
 ןעטירד םעד ךָאנ ןוא

 וֿפ עגַאל יד ןיא ,טכַאמענברוד ןעװעג ןיוש ןענײז ןערוט יירד
 .עג ןיא ריחןּב :טרעדנעעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רערינרוט יד
 :עג ןענייז עגירעּביא יר ןוא ןעלַאסעמ ןעּבעל טיז ײּב טײז ןערָאֿפ

 םעד ןעמענוצנָא ןעּביהעגנָא טָאה ףמַאק רעד ,ײז רעטניה ןעּבילּב
 .ַאַּב ױזַא ןענײז סָאװ ,ןעשינעגָאי עטלעּפָאט ענעי ןיֿפ רעטקַארַאב
 .עמ -- סרַאועצ יד ןיפ םייצ רעד ןיא םיור ןיא ןערָאװעג טּביל

 רעד ,רעטנירָאק רעד ,הרוש רעטשרע רעד ןיא רוח-ןּכ ןוא עלַאס
 ,רערעדנַא רעד ןיא ינודיצ רעד ןוא רעניטנַאזיּב

 ןעצעװצקעװַא ןעּבעגעננייֵא רעהעזפיוא יד ךיז טָאה עלײװרעד
 טינ ץלַא ךָאנ ןעּכָאה תולוק יד םנה ,רעטרע יד ףיוא םלוע םעד
 יד טימ ּפמעט ןײא ןיא ןעגָארטעג ךיז ןעּבָאה ןוא טרעהעגפיוא
 ,ענערַא רעד ףיוא ןעטנוא ןעטרָאד רערינרוט

 ָאײצנָא ןעּבעגעגנייַא ךיז ינודיצ םעד טָאה רומ ןעטֿפניֿפ ן'פיוא = |

 .ניה ןעּבײלּב רעדיװ טזומעג רע טָאה דלַאּב רעּבָא ,ןרוח-ןּב ןעג
 . / ,גילעטשרעט



 .רערנעעג-טינ ַא ײּב ןעּביױהעגנָא ףיז טָאה רוט רעטסקעז רעד
 | ,רערינרוט יד ןופ ענַאל רעט

 .ײװ סָאװ ,ןערָאװעג רעסערנ ץלַא טײקֿפינ יד זיא רעטײװ סָאװ
 -נעריקנָאק יד ײּב טולּב יד טציהרעד רעמ ץלַא ףיז טָאה רעט

 ןעּבָאה ררעֿפ יד ײֿפ ,ןעשנעמ יד יײס זַא ,טבַארעג ךיז טָאה'ס ,ןעמ -
 ועוומ ףיז טעװ דלַאּב זַא ,טנעהָאנ זיא ףוס רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ
 ,ןײז חצנמ טעװ'ס רעװ ,ןעזײװסױרַא

 ןעוועג שדנעװעג טּפױהרעד .ןָא תליחּת ןופ זיא סערעטניא רעד
 - עיטַאּפמיס יד :ןעדיא םעד ןוא רעמיור םעד ןעשיווצ ףמַאק ן'פיוא
 סעלַאסעמ ךרוד ןערָאװעג טמערַאװעגרעטנוא זיא סָאװ ,ן'רוח-ןּכ וצ-
 .רעּביא ןעּבױהעגנָא טָאה ,הנירדמ רעטסֿכעה רעד זיִּב לעקיטש
 .עניוּבעגנָא ,ףילגעװַאּבמוא ,םיא רַאפ טײקטנרָאזַאּב ַא ןיא ןײגוצ
 טימ םלוע רעד טָאה ,רעטרע ערעײז ףיוא טרעװילגרַאּפ םייחרענ
 ןעניז סָאװ ,רערינרוט יד ףיוא טקוקענ ןעקילּב עטננײרטשעגנָא
 וצ טרעהענֿפױא ףיז טָאה םירעדליא ,זייװרענעגושמ ןעגיולפעג

 ,רחּפ ריא ןעסעגרַאּפ טָאה רתסא ןוא ,דוָאּכ יד ןעטשרַאּב

 טלּבנס טָאה -- !ןעדיא םעד רַאֿפ סעיצרעטסעס טרעדנוה ---
 .נָאק םער רעטנוא ןעסעועג ןענייז סָאװ ,רעמיור יד וצ ןעירשעג
 | ,םוירַאלעװ םלוס

 ,ןעפורענּפָא טינ ךיז טָאה רענייק
 רעװ ,,!מנַאלַאט ןהעצ ,,,טנַאלַאמ ףניֿפ ,,,!טנַאלַאט ןיא --

 ,,,?ליוו
 טימ ןעטפול רעד ןיא טֿכָאּפעג רע טָאה טײהרעגידנערָאּפסױרַא

 ,ךַאלעװָאט-ּבײרש ענײז
 יז טָאה --- םעיצרעטסעס ענייד ףיוא ןלעּב ַא ןיּב 'ףיא ,טיג ---

 טלָאװעג ןיוש ףיז טָאה ןוא רעמיור רעגנוי ַא ןעפורענּפָא ףילדנע
 | ,ןעבײרשרַאּפ םוצ ןעמענ

 ,טנערָאװעג דניירפ ַא םיא .טָאה -- טינ ףרַאד'מ --
 : ?טינ סעּפע סָאװרַאפ ---
 רָאנ ּבינ ,טײקֿפיג עטסֿפעה ןייז טֿפײרגרעד טָאה עלַאסעמ ---

 .טײר ם'נוֿפ רנַאר ןרעּביא ןעגױּבעגרעּבירַא זיא רע יװ ,קוק ַא
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 עגיררעטַאלפ יװ ךַאװש ,םעצײל יד טזָאלעגּפָא טָאה ןוא ןענָאװ
 ,ןעריא ץֿפײא קוק ַא רָאנ ּפַאכ ןַאד ןוא ,רעדנעב

 - ,ןרוח-ןּב ףיוא קילּב ַא ןעפרָאװעג טָאה רענעי
 ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- !ּביל זנוא זיא סעלוקרעה יװ ---

 םעצײל יד טלַאה בלּכ רעניוָאד רער -- ,טומ םעד נידנערילרַאּפ
 .עג יר בוא זַא ,ןיוש העז ךיא ,ָא .חוּכ ןעצנַאג ץ'טימ ןעגיוצעגנָא
 חצנמ דיא רעד םיא טעװ ,ןײטשײב םינ דנײרפ רעזנוא ןעלעװ רעט
 וזנוא טימ זיא רעטיּפי !קיק ַא ביג .,,!ןיינ . ,ןיינ ,ןײז

 טָאה ,גנוצ רעשימיור רערעי ןוֿפ טּפַאכעגרעטנוא .,ףורסיוא רעד
 הּפיח יד ןרעטיצפיוא טֿכַאמעג ןוא קריצ ןרעּביא ןעגָארטוצ יז
 /  ,ּפָאק םליסנָאק םער רעּביא

 ,שײקֿפיג עטסכעה ןייז טֿפײרגרעד עקַאט טָאה עלַאסעמ בוא
 .ער ַא ןהָא ןעּבילּבעג טינ גניגנײרטשנָא ןײז רעּבָא  רַאֿפרער ןיא
 ןעּבױהעגנָא רע טָאה ,רעכיז רעּבָא רַאּפרער ,ךַאלעמַאּפ ;טַאטלוװ
 .ןָאלעגּפָארַא גירערינ טימ ,ןַאּפשעג-ריפ ס'רוחןּב ןעגָאצרעּבירַא
 יד ןופ גידנעקוק ןענײז ררעֿפ יד ןענָארטעג ךיז ןעּבָאה ּפעק עט
 רעד רעּביא טעמּכ ןעּבעװש ײז זַא ,טֿכַאדעג ךיז טָאה ,סעײרעלַאג
 .ָאלּבעגרערנַאנוֿפ ערעייז טרעמישעג ןעּבָאה רעײפ יװ טור ,ררע
 ןעֿפָארקעגסױרַא טינ ריש ןענַײז ןעגיוא ערעײז ,רעֿפעלוָאג ענעו
 סרעלרָא עװַארּב יד זַא ,גישנָאק ןעװעג זיא'ס ,רעֿפעל-ןעגיױא יד ןופ
 .םיוא חוּכ ןעקעלק ײז טעװ ךָאנ גנַאל יװ ,ןענָאק ײז טָאװ ןעיט
 טשרע ךיז טָאה רוט רעטסקעז רעד !ןעפיול ןימ ַאַא ןעטלַאהוצ
 .ײװ ץלַא ,רעטײװ ןעגױלֿפעג ןעניז ײז ןוא ,ןעּבױהעגנָא סָאװ.רָאנ
 ,ליצ ןעטײװצ םוצ יז גידנרעטנהעגרעד ,ןעגיילפעג ײז ןעניז רעט

 ,ןעגָאװטײר סרעמיור ץרעטניה ןעּבילּבעג רוח-ןּכ זיא }
 .ָאה ײז ,רעשל ןיא ןעוװעג זיא דניירפ םעלַאסעמ ןופ החמיש יד

 .ימ טימ טכָאּפעג ןעּבָאה ײז ,טעװָארעג ןעּבָאה ײז ,ועירשעג ןעּב
 ךיז ןעּבָאה ךיג וּברַאּפ רענעדלָאגירוּפריּפ ןוֿפ רעדנעּב ןיא רעֿכ
 ןעטעװעג ענעמונעגנָא טימ טקעדַאּב ךָאלעװָאמ םטלכנס

 רער ףיוא ץַאלּפ ַא טַאהעג טָאה רעֿפלעװ ,ךולמ ןעיירט םעד
 .נָא ןיא ,רעױט ןעלאפמואירט םעד רעכיא עײרעלַאנ רעטשרערָאפ
 ,טײקניחור רעכילרעסיוא ןַיז יב ןעּבײלּב וצ ,גנירג טינ ןעמוקעג
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 רע זַא ,ומר ןעטמיטשַאשמוא םריח.ּב טקנײרעג טָאה רע ,תמא

 גליצ ןעגי יר'ברעמ םיַּב גײּכסױא םעד ףיוא ןעּבעג גניטֿכַא לָאז

 ץלַא ךָאנ טָאה'ס ןוא ןערוט ףניפ רעּבירַא ןיוש ןענײז טָא רעּבָא

 רע טָאה -- ןעהעשעג ס'טעװ ןעטסקעז םייּב ,טריסַאֿפ טשינרָאנ

 ם'אנוש ןייז ףָאנ ןערָאֿפענכָאנ םָאְק זיא רוח-ןּב ...רעּבָאו ,םכַארטעג

 ,ןעגָאװטײ
 -עועג גיהור ץנַאג םערינָאמיס זיא ,קע.חרזמ ןיא ,רעּביאנעגעק

 -ענּפָארַא ףיט ןעטלַאהעג רע טָאה ּפָאק םעד ,טײל ענײז טימ ןעס

 יעג יװַא טָאה ןוא דרָאּב יד טפוצעג יז טָאה םירעדליא ,טזָאל

 ןיפ רָאנ ןעּבָאה ןעגיוא יד זַא ,ןעמערּב יר ןעגיוצעגפיונוצ טֿפיד !

 םַאק טָאה רּתסא ,טלעקניּפעגֿפרודַא ײז ןעשיווצ ןופ טײצ וצ טײצ

 ,ךז טֿכַאד ,ןעוועג זיא  ןײלַא םָאריא| רָאנ .ןעמעטע וצ טגַאװעג

 ,טעטנָאק
 ףיוא ,ףוס םוצ טרעטנעהענרעד היו טָאה רוט רעטסקעז רעד |

 -- םיא רעטניה טרַאה ןוא ,עלַאסעמ ןערָאֿפעג יא רעהירפוצ

 | , רוח-ןּב

 םיא ןעּבָאה ןוא ליצ ןעמשרע םוצ ןעמוקענוצ ײז ןענַײז ױזַא

 .עמ טָאה ,טרָא ןייז ןערילרַאּפ וצ ָארימ גידנעּכָאה ,ןעגיױּבעגמורַא

 ףָאנ :טנַאװ רעד ײּב טנעהָאנ ךַאלרעּפעג ןעטלַאהעג ףיז עלַאס

 ןערָאװעג טרעטעמשוצ טלָאװ רע ןוא --- םקניל וצ רעטײװ סוֿפ ַא

 זַא ײזַא ,טירט-םופ ןערָאּפעגכָאנ םיא זיא רוח-ןּב ,ךַאלציּפ ףיוא

 ןעוָאלעגרעּביא ןעּבָאה םנעריא םער .ןיא ןענָאװטײר םרעמיור ּפעד

 ,רוּפש ןייא רָאנ
 רּתסא טָאה ליצ ןעטשרע םעד םורַא ףיז ןעװערעקרַאפ םיּב

 .רעהירפ יװ רעֿפײלּב ןעוועג זיא רע ;םינּפ םרוח-ןּב ןהעזרעד רעריװ

 ינָא ףךז טָאה ,רעטכָאט ןייז יװ גיטֿכיזּפרַאש .רעמ ,סערינָאמיס

 ;טנָאועג ןוא ןעמירערליא וצ טגײנעג
 ,ףיז טֿפַאד רימ רָאנ ,ףייש רעטונג ,תועט ַא ףיא ּכָאה רשפא ---

 .רוסמ ַא זיא םינּפ ןייז .ןעניז ןיא סעּפע טָאה רוח-ןּב זַא

 | :טרעּפטנעעג םירעדליא טָאה ףיורעד

 רימ יװ ?ןענײז דרעפ ענײז שירפ .יװ ןיא ןיר יװ ,טסהעז וד ---

 ףָאנ רָאג ןעּבָאה ײז זַא ,טלעװ רעד ףיוא טָאג ןעסיורג ַא  ןעּבָאה
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 םָאװ ,ןהעז ןיוש ןעלעװ רימ ,וליֿפַא ןעפיול וצ ןעּבױהעגנָא = טינ
 - !ןייז טעװ ָאד

 ןעּבילּבעגרעּביא ךָאנ ןענײז ןיפלעד ןייא ןוא לייק ןײא רָאנ
 ןעמוקעגנָא זיא'ס ןטמעטעעגֿפױא ףיט טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 ,ףיס ןוֿפ ּבײהנָא רער

 רַאפ עגושמ ,ןוא ךרעפ ענייז ןָאמעג ץימש ַא טָאה ינודיצ רעד
 ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןָאטעג םיר ַא ךיז ײז ןעּכָאה ,קערש ןוא גָאטײז
 .ײז דלַאּב רעּבָא ,ןעמעלַא טגָאיעגרעּבירַא טינ ריש ןעּבָאה ײז זַא
 טָאה השעמ עגיּבלעזיר ,גילעטשרעטניח ןעּבילּבעג רעריװ ײז ןענ
 יוא ;רעניטנַאזיּב ץטימ יא ,רעטנירָאק ן'טימ יא טרזחעגרעּביא ךיז
 ררעפ ערעײז טנרָאּפשעגנָא הגירדמ רעטסקע רעד זיּב ןעּבָאה ײז
 רעד ךיז טָאה טימרעד ,ףוס ןעגיּבלעז םעד טַאהעג רעגָא ןעּבָאה
 ..יוא םידדצ עלַא ןעּבָאה ָאר ,טנידנעעג שיטקאפ ײז רַאֿפ רינרוט
 ןרוח-ןּב ףיוא ןעננונעּפָאה ערעײז עלַא טגיניײארַאפ רעמיור יד רעס
 ,ןעליֿפעג ערעײז ןעזיװעגסױרַא ןעֿפָא ןעּבָאה ןוא

 טנעװ יד שזַא ,ןעירשעג ןומה רעד טָאה --- !רוח=ןּכ !רוח:ןּב --- |
 ,טרעטיצענ ןעּבָאה קריצ ןוֿפ

 תולוק יד ןעקנורטרעד ךיז ןעּכָאה ןעײרשעג עגיזָאד יד ןיא
 סעײרעלַאג יד ןוֿפ ,ענוּבירט םלוסנָאק םעד םורַא רעמיור יד ןופ
 טימ טרעטנימעגֿפױא םיא ןעמיטש עגיציה רעטנעזױט ןעּבָאה
 ;ןעפורסיױא

 !ריא ,רעֿפיג ---
 | ןטנַאװ רעד ײּב טרָא םעד םענרַאֿפ --
 רעד טימ !רעירַאק רעּבַארַא יד זָאל !סיוארָאפ  ,םיױארָאֿפ --

 ןשטייּב רעד טימ ,גנַאלרעד שטייּב
 ןמינ לָאמנײק רעדָא ,טציא !רעּבירַא םיא גָאי ---
 טנָאקעג ןעּבָאה ײז רָאנ םײװ יװ ןעגיוּבעגרעּבירַא ךיז ןעּבָאה יז

 טקערטשענסיוא םימחר טימ ןעּבָאה ןוא עדַארטסולַאּב רעד רעּביא
 | | ,םיא וצ טנעה יד

 טשינרָאנ טָאה רע רערָא ,טרעהעג טינ רעּבָא טָאה רעּבָא רע
 ,עדנע יד ןעװענ ןיא רוט רעּבלַאה ַא דלַאּב ןיוש ?ןעכַאמ טנָאקעג
 ןיש ײז ןענײז טָא ,ןעטניה ןופ ןעּבילּבעג ץלַא ךָאנ ןיא רע ןוא
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 ךָאנ ץלַא טְרָאֿפ רוחּכ ןוא --- ליצ ןעמיײװצ םעד ןוֿפ טנעהָאנ
 ,ןעלַאסעמ רעטניה

 יר ןעגױצעגנָא עלעסיּב ַא עלַאסעמ טָאה ךיז ןעוװערעקרַאפ םייּב
 טײקֿכיג יר ויא םערֿפרוד ןוא ,טנַאה רעקניל רעד טימ םעציײל
 לופ ,גיררעּפָאה ןעװעג זיא רע .ןערָאװעג טרענימעג דרעפ יד ןוֿפ
 ,תונּברק עֿכײר ןעװעג רדנמ רע טָאה רַאטלַא ןייא ףיוא טינ ,ןוחמיּב

 ןוא םופ טרעדנוה סקעו ךָאנ !ררעפ ן'פיוא ץלַא ךָאנ זיא םיור
 .ירט ,תורישע ,דובּכ םיא ףױא טרַאװ ןעלײז ירד יד ײצ ןעטרָאד
 !הָאניש רעטנירירּפַאּב ןופ ליֿפעג רעד םלונ-לעו ןוא ןעפמוא

 עירעלַאג ןופ ןהעזרעד ףולמ טָאה טנעמָאמ ןעגיזָאד ם'ניא טָא
 ּפָארַא טזָאל ןוא רעּבַארַא ענייז וצ וצ-ךיז טנײּב רוח-ןּב יװ ,ּפָארַא
 ,סעצייל יד

 ןעטֿפול רעד ןיא ןוא ןעּבױהעגֿפױא יז טָאה טנַאה עטֿכער ןייז
 סנעקור יד רעּביא שטיּב יד ןָאטעג ָאפ ַא שטשָאװֿב ַא טימ טָאה
 שטייּב יד ;לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמנײא ,דרעפ עטרעדנואװרַאּפ יד ןוֿפ
 ןײלַא ןעֿפײּפ ריא ןיוש רעּכָא ,רעבַארַא עלערײא יד םינ טרירַאּב
 ,הָארתה ַא ןוא גניּבײרטנָא ַא יװ ײז ןעליפ

 ףעטיּבעגרעּביא ןעצנַאנניא ףיז טָאה םינּפ סרעּבײרטנָא םעד
 ךיז ןעּכָאה ןעקַאּב יד ,ןעדנוַאװשרַאֿפ ןיא קורדסיוא רעטמלַאק רעד
 ?קניֿפ וצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןעגיוא יד ,טײקטױר ַא טימ טקעדַאּב
 סעּפע ךיז ןעּבָאה ןעליװ ןײז ןוֿפ טּפַארק יד ןוא עיגרענע ןַײז ,ןעל
 ;ררעֿפ ענייז וצ םָארטש רעשירטקעלע ַא יװ ױזַא ןעּבעגעגרעּביא יװ
 -עג ךיז טָאה'ס ןוא ,טניװ ןוֿפ ןעלגילפ ףיוא יװ טגָאיעג ןעּבָאה ײז
 .ניא ןעסָאנעגפיױנוצ ףיז טָאה ןַאּפשעגריפ רעצנַאנ רעד ןַא ,טֿפַאד
 םעד ןעּבעל ןעװעג ןענײז ײז ןוא -- היצ רעגיטלַאװג ןיײא ,םענייא
 ָאר טמוק סעּפע ןַא ,טליפרער טָאה עלַאסעמ ,ןעגָאװ םרעמיור
 - רָאװעג ןוא ףיז ןעקוקוצמורַא טנַאװענ טינ רעּבָא טָאה רע ,רָאפ
 !טר ןײק ןעמיקַאּב טינ רע טָאה םלוע ם'נופ ?סָא װ --- ןערעװ
 ןעמונעגּפָארַא טינ עלַא ןעּבָאה ןעגײװשליטש ןעפיט ַא טימ ,וליפא
 סעטיּפָאק יד ןופ ןעּפט םעד ץיח ַא ,םארדָאּפיה ןוֿפ ןעקילב יד
 ןייא רָאנ טרעהעג ךיז טָאה ןעגעװטײר יד ןוֿפ רעפילקעג םעד ןוא
 ענײז טרעטנומעגֿפױא טָאה רעֿפלעװ ,ןריח-ןּב ןופ לוק רעד ,לוק
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 טימ טָאה םיא ףיוא סָאװ ,ןושל ןעשיאײמַארַא:טלַא ן'ֿפױא רעּבַא יא
 ;טדערעג ףײש רעד ףייא ײז

 .נַא ריד טימ זיא סָאװ !לעניר ,ָאיװ ,ָאיװ !ריאַאטַא רעכיג --
 ןיזַא טָא ,ױזַא טֶא ?ןעּבײרטנָא ריד לָאז ךיא ,טסטרַאװ ?סערַאט
 -עג יד ןיא יא ןוֿפ טגניז'מ יװ ,רעה ךיא !ןַארַאּבערלַא ,ָאװַארּב
 יר ןעגעװ ןעגניז ײז ,רעדניק ןוא רעּבײװ יד ןענני'ס  ,יעטלעצ
 .לַא ןוא םערַאטנַא ןעגעװ ,לעגיר ןעגעװ ,ריאַאטַא ןעגעװ ,ןרעטש
 ןעמ טעװ ריל יד ןוא ,ןוחצינ רעײא ןענעװ ןעגניז ײז ;ןַארַאּבעד
 יעװ ןעגרָאמ !ָאװַארּב ,ױזַא טָא ,ױזַא טָא .ןעסעגרַאפ טינ לָאמנײק
 .רָאמ !ןעטלעצעג עצרַאװש יד רעטנוא ,םייהרעד ןיא ןייז רימ ןעל
 זנוא ףױא טרַאװ טבש רעד !סערַאטנַא ,ָאיװ !םייה רעד ןיא ןעג
 עו רימ ןַאכיַאכ !ױזַא טָא ,ױזַא טָא !טרַאװ תיּבה.לעּב רעד ןוא
 .עג ונוא טָאה סָאװ ,טנַאה יד !תולדנ יד ןעגָאלשּפָארַא םיא ןעל
 ןרערעזנוא זיא ןוחצינ רעד !ּכױטש ןיא ןעניל טעװ ,ןעגָאלש טלָאװ
 {מוג ןײז ןױש טעװ סע  ,גיהור ,גיחור !רערעזנוא זיא דובֹּכ רעד
 | | ןטלַאה ,טלַאה ,יײה

 5נײק ןיא ,יהעשעג ןַאד גנולצולּפ זיא סָאװ ,סָאד יװ רעֿכַאֿפנײא
 ,ןיע:ףרהּכ סָאד זיא ןעהעשעג ןיא ;ןהעשעג טינ לָאמ

 ,ליצ םעד םויַא ןעװערעקרַאֿפ ןיא ןעטלַאהעג טָאה עלַאסעמ
 םער ןעדײנשרעביא טזומעג ריחןּב טָאה ,ןענָאױצרעּביא םיא ידנ
 ךַאלגימ טײװ יװ ןוא ךינ ןַאלנימ טײװ יװ סָאד ןעכַאמ וצ ;געװ
 םיורג טרעדָאּפעג ףיז טָאה --- ןעגָאװטײר סרעננעק םוצ טנעהָאנ
 ןעּבָאה םעײרעלַאג יד ףױא רעקוק רעטנעזױט יד ,טֿפַאש'הירּב
 :עגעג טָאה רע יװ ,ןהעזעג ןעּבָאה ײז ,הנווּכ ןייז ןענַאטשרַאּפ רלַאּנ
 .ניאװ יװ ,ןעהעזענ ןעּבָאה ײז ןוא ,רעּבַארַא ענייז וצ ןעכײצ ַא ןענ

 ײז ;ןעֿפײצ ןעניזָאד םעד טגלָאּפעג ןעּבָאה רעּבַארַא ידָׂשָדַאלרער
 ןענָארטעגברוד ףיז טָאה ןַאּפשעגריּפ סריח-ןּב יװ ,ןהעזעג ןעּבָאה
 .קערש ַא -- גנולצולּפ ןוא ,ןעגָאװטײר םרעמיור םעד ןעּכעל עמַאס
 רעלענש ,קריצ ןעצנַאג ןיא טכליהענּפָא טָאה סָאװ ,ךַארמ רעכיל
 .לָאװ ַא ענערַא רעד רעּביא ןָאמעג רעמַאלֿפ ַא טָאה קנַאדעג ַא יװ
 .ָאװ םעלַאסעמ ,ךַאלרעטילּפש עגיצנַא לג.רלָאג ןיא עסײװ ןיֿפ ןעק
 ךיז ןָאטעג ּפַאלק ַא ןיא טיײז רעטכער רעד ףיוא ןעלַאּפעג זיא ןענ
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 5נײא ןעגנורּפשענּפָא רע זיא ,דרע רעטרַאה רעד ןָא םקֲא רעד טימ
 ,רעקיטש ףיוא ןערָאװעג ןעכָארּבוצ זיא ןיא לָאמַא ךָאנ ןוש לָאמ
 הילּפ ַא ןָאפעג טָאה ,סעצײל יד ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ,עלַאסעמ
 ,ררע רעד ןָא ּפָאק ץטימ םיורַא

 רער טָאה ,רליּב ףַאלקערש םער ליֿפרַאֿפ ןעכַאמ וצ יװ ױזַא = |
 רער עוָאּפ ןעלַאסעמ רעטניה טרַאה ןערָאּפעג זיא סָאװ ,ינודיצ
 ץטימ .ןערײמסיוא םינ ףיז ןעלעטשּפָא טינ טנָאקעג טינ ,טנַאװ
 רעּביא ןעגָארטעגֿפרוד ףיז דרעֿפ ענייז ןעּבָאה טעּפמיא ןעצנַאג
 ןוא רעמיור םעד רעּביא ןערָאפעגױעּביא ,ןענָאװ םענעֿפָארּבכוצ םעד
 קערש רַאּפ רליוו ,טָאה סָאװ ,ןַאּפשענריּפ םעד ןיא ןעטינשעגנײרַא ףיז
 .םיפ עטשרעטניה יד ףיוא ,טל עטשעגפיוא ךיז ,המיא ןוא

 .םױרַא זיא סע יװ ןעּבעגעגנייֵא ףיס:לּבףוס ךיז טָאה םיא זַא
 ענערָאװעג:לור יד ןופ ,ַאהיה ןעניױָאד ם'נוֿפ ףיז ןעטעּברַאוצ
 ןעטֿפידעג ם'נוֿפ ,סעטיּפַאק יד טימ ײרעּפַאלק רעד ןוֿפ ,דרעֿפ
 םעד ןוֿפ סנעקור יד ןהעזרעד רע טָאה ,רמַאז ןיא ביוטש ןעקלָאװ
 ,ןרוח-ןּב ףָאנ ןעגיולפעג ןענײז סָאװ ,רעניטנַאזיּב ןיא ןעטנירָאק
 ,רעיראק ןייז ןעטלַאהרַאפ טינ ענר ַא ףיוא וליֿפַא טָאה רעֿפלעװ

 יר ףיוא טלעטשעג ךיז ,ןעגנורּפשעגפיוא ןיא םלוע רעצנַאנ רעד

 .עגמיא ךיז ןעּבָאה עגינייא רָאנ ,ןעירשעג ןיא טמערַאילעג ,קנײּב
 טרירעג םינ ךיז ןוא ןענעלעג זיא רעֿפלעװ ,ןעלַאסעמ ףיוא טקוק
 יד ןעשיווצ ,דרעפ עגירנעּפוט-רליװ יד ןופ סעטיּפָאק יד רעטנוא
 ןעטלַאהעג םיא טָאה'מ ,ןעגָאװטײר םענעֿבָארּבוצ ם'נופ רעקיטש
 ,'רוח-ןּכ ףױא טרנעװעג ןעװעג ןענײז ןעקילּב עלַא - ,םיומ רַאפ
 חיצ ַא םָאװשע טָאה רע יװ ,טקרעמַאּב םינ רשפא טָאה רענייק
 .ַאּבנעוײַא םעד טימ טָאה ןוא סקניל ףייא סעצײל יד טימ ןָאטעג
 סרענגעק ןייז ןיא ןָאטעג ץעז ַא קא ןייז ןוֿפ ץיּפש םענעגָאלש
 ייא ןעצנַאגניא ףיז טָאה ריא רעד יװ ,ןהעזעג רָאנ טָאה'מ .דָאר
 ,ןערּב ןעמריטלַאזקע םעד טריפשרעד טָאה'מ ,ןעטיּבעגרעּב
 עכלעיו ,עיגרענע עגי רנריּכישרַאֿפ יד טקנעטאלשט עשירלעה
 ,קילּב ן'כרור ןעּבענעגרעּביא ךיז ןעּבָאה ןוא טשרעהַאּב םיא ןעּכָאה
 ןענײז ײז יװ ,ךַא .דרע פ ענײז וצ טסעשז ץֿכרוד ןוא טרָאװ ן'ֿפרוד
 רָאנ ,ררעֿפ ןײק טינ ןענייז'ם זַא ,טכָארעג ףז טָאה'ס !ןעגױלּפעג

396 | 



 רעטנירָאק רעד ,ןעלגילפ ףיוא ןעשינעּפעשַאּב סעּפע רערָא ,ןעּבײל
 ,געװ ןעּבלַאה ץֿפױא טשרע ןעװעג ךָאנ ןעניײז רעניטנַאזיּכ רעד ןוא
 ,ליצ םעד טֿפײרגרעד ןיוש טָאה רוח-ןּב תעשּב

 !ןרע טָאה ןעװעג חצנמ ,שנידנעעג ךיז טָאה רינרוט רעד
 :יײה זיא קלָאֿפ'ס ,טרָא ןיפ ןעּבױהעגֿפײא יז טָאה לוטנָאק רעד

 ויא ןעליפש יד רעּביא הניממ רעד ,גידנעיירש ןעראװעג גירעז
 .ַאפמואירט יד ףיוא טנײלענֿפױרַא טָאה ןיא ץַאלּפ ןייז ןופ ּפָארַא
 .ץנעק-:רעּברָאל יד ןערָאט

 .ָאהדנָאלּב ַא ןעװעג חצנמ טָאה ןעטסייפ ףיױא ףמַאק םעד ןיא
 ,םינּפ ןעשיחיצר . ַאזַא ןוא ןרעטש ןעגירערינ ַא טימ םקַאס רעגיר
 ָאר ,לָאמ רָאּפ ַא טקיקעננָא םיא גירנעליוו:טינ טָאה ריח-ןּב זַא
 רע ןעכלעװ ײּב ,רעטסײמ-טֿפעּפ םעד םיא ןיא טנָאקרעד רע טָאה
 .עג טָאה רע תעשּב רימלּת רעטסּבילַאּב ועד ןעװעג ןיא ןײלַא
 ןעגיוא ענײז ןעּבײהעגֿפױא רוח-ןּב טָאה םיא ןופ ,םיור ןיא .טניואוז

 ײז ,טײל ענייז טימ םערינָאמיס ןעסעזעג ןיא'ס ואוו ,ץַאלּפ ץפייא
 ריא ףייא ןעציז גיחור ןעּבילְּבעג יא רּתסא ,טסיױנַאּב םיא ןעּבָאה
 טבָאפעג ןוא ןענַאטשעגּפײא לעבײמש ַא טימ ןיא סָאריא רעּבָא ,טרָא
 .ַאֹּב גיניװ םינ םיא טָאה סָאװ ,לעדנח ַא ,רעֿכָאפ ץטימ -םיא וצ
 לערנח רעגיזָאד רעד זַא ,טסואװעג טינ ךָאד טָאה רע --- טשיור
 . ,רע טלָאװ ןעװעג חצנמ ןעװ ,ןעלַאסעמ ןעמוקעגנָא טלָאװ

 :ענ ףיז טָאה .ןיא עיסעצָארּפ יד טלעטשעגסיוא ךיז טָאה רעדיוו
 יד רעטנוא םױרַא רעױט ןעלַאפמואירמ םעד ףרוד ןײג טזָאל
 ,ןומה ןעטנירירּפַאּב םער ןופ ןעטנעמסירָאלּפָא ןוא ןעיירשעג:החמשי

 | ,טנידנעעג ןעװעג ןיא גָאט רעסיורג רער



 , ןהעצרעפ לעטיפַאק

 / ,גנודאלנייא יד

 פח ן'פיוא טפישע גרעּבירַא ךיז ןעּבָאה םירעדליא ןוא ריזז-ןּכ
 םוא ײז ןעּבָאה ,טרערענּפָא ןעּבָאה ײז יװ טול ,ףַײמ גערּב ןעט
 תיוא ,געװ םענענײא ץטימ ןערָאּפסױרַא טלָאזעג טכַאנ עּבלַאה
 םֿכײש םעד טזָאלעג קירוצ העש גיסיײרד טימ ףז טָאה'ס ןעֿפלעװ
 | ,זַאװַארַאק

 -ַאּב טלָאװעג טָאה רע ,ךַאלקילגרעּביא ןעװעג ןיא ףייש רעד
 ןיפ טנָאזענּפָא ךיז טָאה רענעי רעּבָא ,ףלמה ריִּכ ןרוח:ןּב ןעקנַאד
 ּוַא ,ןע'נעט ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןוא הנתמ רעטסעדנימ רעד
 ןופ גנירערינרעד רעד ףרוד טגידירפאּב ןעצנַאגניא ךיז טליפ רע
 .גנַאל ןעגיױצעג ףיז טָאה ײז ןעשיװצ שינרעֿפמַא סָאד ,אניש ןייז

 ױד סָאװ -- טגָאזעג ףיש רעד טָאה -- רָאנ טכַאוטַאּכ --
 ךוֿפ טלעצעג ןעצרַאװש רעדיװֿפעי ןיא ,ןָאטעג רימ רַאֿפ טסָאה
 דיּב ףײט ןעסיורג םעד תרפ ץרעּביא ןוא ,םי םוצ ויּב רּכדמ רעד
 :עװ םש רעטמירעג רעד ןעגנירדנײרַא טעװ םי:ןעמיקס ןעסײװ םוצ
 ןעלעו ,רעדיל ײז ןופ ןעגניז ןעלעװ סָאװ ,יד ןוא ;דרעֿפ .ענַײמ ןעג
 םוצ ןעמוקעג ןיוש ןיּב ףיא זַא ,ןעסעגרַאּפ רָאג ןוא ןעּבױל ךימ
 ןעּכָאה סָאװ ,רּכרמ רעד ןופ םירוּביג עלַא ,געט עניימ ןופ ףוס
 לָאצ יד ןיא רימ םורַא ןעלמַאזרַאפ ףיז ןעלעװ ,רעריפ ןיײק טינ
 .לעמיה ןיא ןרעטש יװ ןערעװ טעװ רענערט-דרעוװש עניײמ ןיֿפ
 ץרעּביא הטילש יד ןעּבָאה וצ טסײה'ס סָאװ ,טינ רָאג טסײװ וד
 ריעיש ַא ןהֶָא .ןעּכָאה ןענָאק טציא םע לעװ ףיא יװ ױזַא ,רּבדמ
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 :ַארַאק-סלערנַאה יד ןוֿפ סמ רעד ןעגנײרּבניַא רימ טעװ תורצוא
 !םיכלמ יד ןעּבעג רימ ןעלעװ ערעײט סעינעליװירּפ ןוא ץוש ,ןענַאװ
 .רַאֿפ טינ טלָאװ רַאזעצ וליּפַא !דרעװש ס'המלש ײּב רעוש יא
 םיא וצ טציא טקישעג ײז טלָאװ ךיא ןעװ ,םיחילש עניײמ ןעסיוטש
 נָא רימ ןופ טשינרָאג םע טסייה וטסליװ ,,,רימ רַאפ םידסח ךָאנ
 ?טשינרָאג עקַאט רעּבָא ,ןעמענ

 --טרעפטנעעג רוח-ּכ טָאה -- ףײש רעטינ ,טשינרָאג --
 ,ץרַאה ןײד ןוא טנַאה ןײד גונעג זיא רימ רַאפ

 ,םיחילש ײװצ ןעמיקעגנָא ןענײז םעיטש םער טֶא ןעטימ  ןיא
 -עגנײרַא ןעמ טָאה ץֿכולמ .רעטנַאקַאּבמוא ַא רענײא ןוא ךולמ
 | ,משרע ןעזָאל

 החמיש ןײז ןופ רוס ןײק טכַאמעג טינ טָאה רעניד רעײרט רעד
 ,גָאט ןעגיטנייה ם'נוֿפ ןוחצינ ץ'גילוצ

 --- טנָאועג רע טָאה -- ןיינע םוצ ןײגרעּביא רימָאל רעּבָא --
 ףיס ץ'ֿכָאנ ןַא ,ןעגָאװצנָא ריד רימ טקיש םערינָאמיס רַאה ןיימ
 טריטסעטָארּפ דצ סרעמיור םעד ןוֿפ עניניא ןעגָאה ןעליּפש יד ןופ
 ,ןעשינעגָאי יד ןיא חצנמ.לעּב טעד זירּפ םעד ןעלָאצסױא ןענעק

 ןעירשעגסיוא טָאה ןוא םעּכ-אלמ ןעגנורּפשעגּפױא זיא םירעדליא
 | ;לוק ַא ףיוא ףיוה

 רעצנַאג רעד !טָאג ןוֿפ טײקֿפילרעה רעד ײּב רעװש ךיא ---
 ןערָאװעג טביײרגרער יא ןיחצינ רעד יצ ,ןענעקסּפ טעװ חרזמ
 | ןגעװ ןירשּכ ן'פיוא

 --- ןעפורענּפָא ףיז ףולמ טָאה --- ףיש רעטוג ,רָאנ טרַאװ --
 טָאה תנוממ רעד ;ןעֿפלָאהעג טינ יװ.ײס טָאה טסעטָארּפ . רער
 | ,טלָאצעגסױא טלעג יד ןיוש

 : !טונ זיא ױזַא טָא --

 טָאה ריח-ןּב זַא ,ןע'נעט טבורּפעג ןעּבָאה רעמיור יד זַא --
 *עגרעדנַאנוֿפ ףיז הנוטמ רעד טָאה ,דָאר סעלַאסעמ טעּפעשטרַאֿפ
 סָאװ ,שטייּב רעד טימ ץימש םעד ןָא טנָאמרעד ײז ןוא טֿכַאל
 ,רעּבַארַא יד טגנַאלרעד טָאה עלַאסעמ

 ןרענעטַא םער טימ ןערָאװעג זיא סָאװ ןוא ---

 ,ןעּברָאטשעג  זיא רע ---
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 .ןעפורעגסייא ריח-ןּב טָאה --- !ןעּביָאטשעג --
 .ןוא --- טכליהעגֿכָאנ םיא םירערליא טָאה -- !ןעּברָאטשעג =
 !;טּבעל עלַאסעמ

 | ,טּבעל עלַאסעמ ---
 סע ןעּבָאה םיבלּכ עשימיור יד לזמ ַא רַא'פ ---
 זַא --- ןעֿפורעגּפָא ףיז ףולמ טָאה --- יש ,טּבעל רע ןעי --

 רע זַא ,ענָאז םירױטקָאד יד !ןעּבעל ַאזַא וצ רעּכָא ײװ-ןיא-הָא
 עייפ ןהָא כלב רע ;ןײג ןענָאק טינ לָאמנײק :ןיוש טעװ

  ,לעמיה םוצ ןעגיוא יד ןעּבױהעגפיוא רוח-ןּב טָאה גידנעגייווש
 .וצ עלַאסעמ :רליּב ַא ןענַאטשענפױא ןיא גיוא ןעגיטסיײג ןייז רַאפ
 - סערינָאמיס יװ ױזַא ןוא םערינָאמיס יװ ױזַא לוטש םיצ טרימשעג
 טָאה .ןקז רעלערײא רעד ,ףליה םרענידַאּב ענַײז  ןופ = גיגנײהּפָא
 / רעגיזָאד רעד רעּצָא ,לרוג ןערעװש ןייז ןעװעג הבהַאּב לּבקמ
 ןימ ַאזַא ןענָארטרַאֿפ רע טעװ יװ -- קינ 'הוואנ.לעּב ןוא רעֿכוז-דיבּב
 :  ?ןעּבעל

  ףולמ טָאה -- ךייֵא ןעגָאז טזָאלעג סערינ ָאמיס | טָאה - ךיוא --
 .םיוורד ,ןעשינעײרדרַאֿפ טָאה טלּבנס זַא -- ןעּבױהעגנָא רעדיוז
 ךיז ןענָאה ,םיא טימ ןעמַאוצ טעמהחעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ןוא
 -- ,ןעטנַאלַאט .עטליּפשרַאפ ףניֿפ יד ץטלּבנס ןעלָאצַאּב וצ טנָאזעגּפָא
 .קַאמ ליסנָאק םעד ךַאז יד ןענעקספ וצ ןעגעגעגרעּביא יז ןעּבָאה
 ,רַאועצ םיצ טקישעגרעּביא יז טָאה לונסָאק רעד ןוא = ,םויצנעס
 . םעד ןערָאלרַאֿפ טָאה רע ןַא ,ןענעקרענָא טינ ךיוא ליװ עלַאסעמ
 םוצ טדנעװעג ףיז ,סוחרד יװ ױזַא ,טָאה טלּכנס ןוא ,טעװעג
 : רעמיור יד ןופ ערעשיטײל יד .קסּפ ןייז ףיוא טרַאװ ןוא לוסנָאק
 יד ןעלָאצַאּב וימ'מ זַא ,ןיײז טינ קפס ןייק רָאנ ןָאק'ס זַא ,ןעטלַאה
 טימ ןענײז ןעײטרַאּפ ערערנַא עלַא ןיא ;ןעטעװעג עטליּפשרַאפ
 רער ןיפ ןעריײר וצ ףיוא טינ טרעה טָאטש עצנַאג יד ,םיּכסמ ײז
 : / ,השעמ

 "יעג רוחןֹּב טָאה --- !וצרעד סעדינאמיס טגָאז סָאװ ןוא ---
 בה וי | | / ,טגערֿפ

 ןעמ ףרַאד רעסעּב סָאו ,ךיז טליפ רע {טכַאל רַאה ןיימ ---
 רע טלָאצַאּב ןלרה:לירּב רע זיא ,ןעלָאצַאּב רעמיור רעד טעװ .!טינ
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 םעװ המֿפח סרָאעצ םעד ,הּפרח טימ ףיז רע טקעדַאּב -- טינ
 ןיז טלָאװ חרומ ןעצנַאג םעד ןענידײלַאּב ,הלאש יד ןענעקסּפ
 - *ײלַאּב. ,םיּתרּפ יד ןעגעק עינַאּפמַאק רעד רַאֿפ-:ּבײהנָא רעטֿפעלש ַא
 .עק ןעּבײהֿפױא ןעסײה טלָאװ םירעדליא ךייש ּטעד רעּבָא ןעגיר
 :ַארעּפָא עלַא ןעגיל'ס ןעכלעװ רעּביא ,רּברמ ןעצנַאנ םעד ךיז ןעג
 .ָאמיס טוָאל רעּבירעד ,סויצנעסקַאמ ליסנָאק ם'נופ סעיניל עוויט
 ,ןעלָאצ טעװ עלַאסעמ :גיהור ןײז טסנָאמ וד זַא ,ןעגָאז ריד סערינ

 ,גנ ימיטש עטיג ןייז טרעקעגמוא לג ךיז טָאה ןעמירעדליא וצ
 +יײר ,טגָאועג רע טָאה -- ןײרא געװ ןיא שראמ טציא .,ונ ---

 *פעשעג יר ןוא ,ןעּברָאװרע רימ ןעּבָאה רובּכ --- טנעה יד גידנעּב

 .ַאּפש ןעסיײה ײג ךיא ,ןעגרָאזַאּב ןײלַא םערינָא מיס ןיש טעװ ןעט
 | ,דרעפ יד ןענ

 טימ --- ןעפורעגּפָא ךיז ףולמ טָאה --- ףיש ,עלעגר ןייא ---
 / ?ןעטיקנירַא םיא ןעסײה ,חילש ַא ףאנ ןעמוקענ זיא רימ

 !סיא ןָא ןעסעגרַאפ רָאג ּבָאה ךיא ,ּביל רימ זיא טָאג יװ --
 עניפ טימ רוחֹּב ַא ןײרַא זיא'ס ןוא ןעננאגעגסיורא זיא ףולמ

 ןייא ףוא טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רע ,םינּפ םענייש ַא ןוא ןערינַאמ
 - ;טגָאזעג ךילפעה ןוא הינק

 ףייש רעלערײא רעד --- רצאשלּכ ןופ רעטֿכָאט יד ,סַאריא ---
 תוחילש ַא םױרטרַאֿפ רימ טָאה -- טוג ךָאד םיא ןָאק םירעדליא
 רע ןעװ ,דובּכ ןעטסערג םער ןָאטנָא ריא טעװ רע ,ףיש םוצ
 ,ןאּפשעגריפ ןיז ןופ ןוחצינ ן'ּבילוצ תוכרּב עריא ןעמעננָא טעװ

 טָאה -- עטוג א רהעז ןיא רנײרֿפ ןיײמ ןופ רעטכָאט יד --
 ---ןעטֿפױלעגּפױא ןעּבָאה ןעגיוא ענייז ןוא טרעּפמנעעג םירעדליא
 יז קראטש יװ ,זײװאּב םלא גניר ןעגיזָאד םעד רעּביא  ריא ביג
 .תיֿכרּב עריא טימ טיירפרעד ךימ טָאה

 ,רעגניֿפ ןופ גניר א ןעגױצעגּפארא טאה רע
 טאה --- ףייש ָא ,ןעסײהעג רימ טסָאה וד יװ ,ןָאט לעװ ףיא --

 םעד -- ןעּבעגעגוצ רע טאה ךָאנרעד ;ןעֿפורעגּפָא ךיז רוחּב רעד
 טעּב יז :תוחילש ַא ךָאנ ןעּכענעג רימ טָאה רעטֿפָאט םירצימ
 ןעגנוי םעד ןָאט ןעסיװ וצ לָאז רע ,םירעדליא ךייש ןע לערײא םעד
 .טצעואב טײצ עסיװעג ַא ףיוא ףיז טָאה עטַאט ריא זא ,ןרוחןּכ
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 .טנא ןעלעװ םיא יז טלָאװ ןעטראד ,יײנרעריא ןופ ץאלאּפ ם'ניא
 :עוו טעװ םירעדליא ףײש ןעו ןוא ,רעגײז א ריפ ןעגראמ ןעגנאפ

 טעװ ,רסח ןעטײװצ ןעגיזָאד ץראפ קנאד ריא ןעמעננָא ןעל
 ,ןָאט האנה טלעּפָאט ריא סע

 םנעריא ןעגנוי םעד ;ןרוח-ןּכ ףיוא ןאטעג קֹוק א טאה ףײש רעד
 ,רײרפ ראֿפ טנײשעג טָאה םינּפ!

 ,טנערפעג םיא רע טאה -- ?ןײג טסעװ --
 ףור םעד ןעגלאֿפ ףיא לעװ ,ךיש ,שינעּבױלרע ןײד טימ ---

 | ,תירצימ רענײש רעד ןוֿפ
 ;טנאזעג טאה ןוא טֿפאלעגרערנאנוֿפ ךיז טָאה םירערליא
 ?דנענוי ןײד ןוֿפ ןעּבאה האנה טינ עקאט וטסלאז סאווראפ ---
 -  גתילש םוצ טדנעוועג ךיז רוח-ןּכ טָאה ןאד
 לעװ ,ריח-ןּב ,ףיא זא ,טקישעג ריד טאה עֿפלעװ ,רעד גָאז --

 ,ײנרעריא ןופ ץאלאפ ןיא ןעמוק רעגײז א ריפ ןעגראמ
 גײנ א ךיז גידנעגיווש ,ןוא ןעּביוהעגפיוא ףיז שאה חילש רעֶד

 ,ןעגנאגעגסיורא ,,ןאטעג
 ,ןײרא געװ ןיא טזאלעג ךיז םירעדליא טאה טכאנ עּבלאה םוא

 ,ןריװ-ןּב ראפ רעטײר א טימ דרעפ א ןעזאלוצרעּביא גידנעלײֿפאּב
 .ןעגלאפֿכאנ טלָאועג םיא טאה רעֿפלעװ
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 ,ןהעצפופ לעטיּפַאק

 ,ייגרעדיא ןופ ץאלאּפ ןיא

 .נעײג ,רוח-ןּב טָאה ,העש רעטמיטשַאּב רעד ןיא ,ןעגרָאמ ףיוא
 .רַאּפ ףיז ,סַאריא טימ שינעגעגַאּב רעטדערענּפָא רעד ףיוא ניד
 .רוה וצ ,טָאטש.רעטנעצ ןיא ,לעּפמעט-םולַאּפמָא ט'ניפ טעװערעק
 .יא ןופ ץַאלַאּפ םוצ ןעמיקעגנָא דלַאּב זיא ןיא ערַאנָאלָאק סעטוד
 | ,יינרער

 עטקערעג ;זױהרָאפ ַא ןיא ןײרַא טשרעוצ רע זיא סָאג רעד ןופ
 ײּב ,ערַאנָאלָאק ַא וצ וצפורַא טריפעג ןענָאה ןעטיז יד יב ּפערט
 .עג ןיא ןעטימ ןיא ;ןעּבײל עטלעגילפעג ןעסעועג ןעניז םערמ יד
 ןעגָאלשעג טָאה לעּבָאנש ןייז ןופ ןוא םיּביא רעגיזיר ַא ןענַאטש
 ןעּבָאה ןעליר יד ןוא טנעװ יד ,סיּביא רעד ,ןעּבײל יד ,ןַאטנָאּפ ַא
 ,פ ערט יר ןוֿפ סעצנערַאּפ יד וליּפַא ,גנידצלַא {םירצמ ןָא טנָאמרעד
 ,ןײמש ןעיורג ןעטרַאה ןופ ןענַאטשַאּב ןיא

 .ָאק ַא ןענעלעג ןיא ּפערט יד ןיא זױהרָאֿפ ןעגיזָאד םעד רעּביא
 ױזַא ,זעיצַארג ײזַא טיוּבעג ,ןימשלעמרימ ןעסײװ:ײנש ןופ ערַאנָאל
 טנָאקעג סָאד טָאה טײצ רענעי ןיא זַא ,לענָאיצרָאּפָארּפ ױזַא ,גנירג
 | ,רעטסיימ רעשיֿפירג ַא רָאנ ןעֿפַאש

 טײקנײר יד ןעטֿפַארטַאּב וצ ןײטש ןעּבילּבעג עגר ַא זיא ריח-ןּב
 .ערַאנָאלָאק רעד ןופ טעּברַא עלופרעדנואו יד ןוא רָאמרַאמ ם'נוּפ
 ןענײז ןעריט-לעגילֿפ עטײײּב ,ץַאלַאּפ ןיא ןײרַא רע זיא ךָאנרעד
 טשרע וצ ,גינייװעניא םיא גידנעמעּברַאפ יװ ףײלג ,ןעּפָא ןענַאמשעג
 :ָאק ןעלָאמש ץנַאג ַא רעּבָא ןעֿפױה ַא ןיא ןעמוקעגנ ײרַא רע זיא
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 . *ײז ּברַאּפ רעניבלעזרעד ןוֿפ ;לעגיצ עטייר ןופ ןעליד י ד ,רָאריר
 יָאק ןעגיזָאר ם'נוֿפ טײקֿפַאפנײא יד ,טנעװ יד ןעזעװעג ףיוא ןענ
 ,סניישרעדנואו סעּפע וצ רודזורּפ ןימ ַא ןעוועג זיא רָאדיר

 רלַאּב ,רעטײװ ןעגנַאגעג םַאזגנַאל רוח-ןֹּב זיא גיחור ןוא רעטנ ומ
 -- םיא ףיוא טרַאװ יז ,סַאריִא רענײש רעד טימ ךיז ןהעז רע טעװ
 .ולַּפ רעֿכילגיל טימ ,חוישעמ טימ ,רעריל טימ םיא ףיוא טראוו
 "ּפַאק עטסשילרעטסיוא יד טימ לופ ,טסײג טימ גידנעצירטש ,ײרע ד
 ,עשירעריּפרַאפ עריא טימ ,ןעלכײמש עריא טימ טצריוװעגוצ ,ןעזיר
 םענעי ןיא ןעפורעג ןײלַא םיא טָאה יז !ןעלֿפײמש עגידנרוּכישרַאֿפ

 ,ערעוֶא רעד רעּביא לעֿפיש ַא ףיוא ריא טימ ןערָאֿפ טנעװָא

 ןעמוק וצ טציא ןעֿפורעג ןײלַא םיא טָאה יז ;דלַאװ-ןעמלַאּפ ם'ניא
 תומולח עכילקילג ,,,ןינרעדיא ןוֿפ ץַאלַאּפ םענײש ןעגיזָאד ם'ניא
 | ,ןעניז ן'כרוד םיא טּכעװשעג ןעּבָאה

 ײּכ ,ריט רעטֿכַאמרַאפ ַא וצ טכַארּבעג םיא טָאה רָאדירָאק רעד

 .ָאה עריא ןעלגילפ עטיירּב יד ,ןײטש ןעּבילּבעג ןיא רע רעֿכלעװ

 ןײק ןערעה וצ טינ ,ןײלַא ךיז ןופ םיא רָאּפ טנעֿפעעג ךז ןעּב

 יַאּב ןײק ןעמענרַאפ וצ טינ ,לעניר ַא רערָא סָאלש ַא ןופ שיורעג

 רע רעּבָא ,סיפ סנעצימיא ןופ טירט רעדָא טנַאה ַא ןופ גנוריר

 ײש ױזַא -- ,ףיורעד םַאזקרעמֿפױא ןערעװ וצ ןעסעגרַאפ טָאה

 ,ןעגיוא ענייז רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה םָאװ ,דליּב סָאד ןע װעג זיא
 ם ָאה ,ןײרַא רי ןיא רָאדירָאק ןלעקנוט ם'ניפ גידנעטערטניײרַא

 .ױרעג ױה שימיור ַא ןופ םירטַא םעד ףיז רַאּפ ןהעזרעד רע
 ,טכַארּפ רעשירַאדנעגעל ַא טימ טנע ררָאעגנײַא ןוא גימ

 -יטשַאּב וצ ןעװעג רעװש זיא ,ןעוועג זיא רעמיצ רעד םיורג יװ
 יד טָאה טײקלענָאיצרָאּפָארּפ עטנעֿכערַאּב יונעג יד םורָאװ ,ןעמ

 ןהעועג טינ רחףֹּב טָאה לָאמנײק ,הייאר יד ןערַאנוצּפָא עכט
 .םורַא ןעמונעג ףיז ןוא ןעּבילּבעג ןייטש זיא רע ,סנױזַא םָאװטע
 טָאה סָאװ ,לעמעג ַא ןעזעװעג ןיא םיּפ ענײז רעטנוא ,ןעקוק

 יד ןוא ,ןַאװש ַא טלעטרעצ יז יװ ,עדעל ַא טלעטשעגרָאֿפ
 .ַאָאמ עֿכַאלנע טימ טקערַאּב ןעװעג ןיא עגָאלרָאּפ עצנַאנ

 ייצ ןיא ,עינָאלָאטימ רעד ןוֿפ ןעטעשוויס ףיױא רעדליּב:קיא

 ןייז ףיױא רערערעי ,ןלעטָאפ ןוא ןעלוטש ןענַאטשעג ןענײז רעמ
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 ךײר ,ןעשיט -- ײז ןעּבעל ,טסניק ןוֿפ קרעװרעדנואװ ַא רעגייטש
 ףיז ןעצעז וצ ןעניוצעג ןעּבָאה ןענַאװיד עטעּבעג ךײװ  ;טצינשעג
 טלעגיֿפשענּפָא םיא ײּב ףיז טָאה לעּבעמ רעצנַאג רעד ,ןעהורּפָא
 -.מוא ַא ףיוא ןעמואוושעג טלָאװ סע יװ ףײלג ,עגָאלרָאּפ רעד ןיא
 ערעײז ט ימ טנעװ יד ןופ ןלענַאפ יד וליֿפַא ;רעסַאװ ןעֿפַאלנעװַאּב
 .ָאה טיֿפוס ם'נופ ןעקסערפ יד ןוא ןעיירעצינש ןוא ןעגנוריצרַאֿפ
 ןעט ימ ןיא ,עגָאלדָאפ רעד ןיֿפ לעניּפש ם'ניא ןענָאלשענּפָא ןעּב
 .לעוו ףרוד ,גנינעֿפע ַא ןעװענ ןיא טיפוס ןעגיטרָאפלָאּפוק ם'נופ

 טָאה'ס ןיא ,טרעטשענמוא ןעסָאנעג ךיז טָאה ןיישנענוז רעד רעב

 .וצ טנַאה רעד טימ זיא לעמיה ןעױלּב םעד זַא ,טֿפַאדעג ךיז

 ,ריפ ַא --- גנונעפע רער רעטנוא םויוווילפמיא רעד ,ןעגנַאלרעד
 ןעװעג זיא ,רעסַאװ-ןענער ןופ ןענירּפָארַא םוצ ןעקעּב רעגישנַאק
 סָאװ ,ןעלײז עטלינַאּב יד ,סעטַארק ענעזנָארּב טימ טמַאצעגמורַא
 :עג ןעּבָאה ,ןעלקניװ יד ןיא ךַאד םעד טרַאּפשעגרעטנוא ןעּבָאה
 . ףז ןוא ,ײז ףיוא ןעטכיולעג טָאה ןיז יד תעשּב ,רעײֿפ יװ טהילנ
 -רַאפ יװ ױזַא ףיז ײז ןעּבָאה ,ענָאלרָאֿפ רער ןיא  גירנעלגיּפשּטָא
 עטמירוֿפעג שילרעטסיױא ,ןעשינעפיט עבילדנעמוא  ןיא ןערָאל

 יד ןעװעג םילשמ ןעּכָאה רעדליּב ײלרעלַא ןוא םעזַאװ ,תורינמ
 יעג ךיז טָאה רעמיצ רעד ;טרָאװ יא טימ ,רעמיצ ם'נופ טֿכַארַפ

 םעליװ עטסֿפײר יד טימ ץנַאלג ןוא טֿפַארּפ ןיא ןעבײלגרַאפ טנָאק
 ,רעיצירטַאּפ עשימיור יד ןופ

 .יא טלעדנַאװעג ריז-ןּב טָאה ,תומולח ןיא ןעקנוזרַאֿפ ץלַא ךָאנ ==

 ןעּבָאה סָאװ ,ןעֿכַאז עכילרעה עלַא יד ןופ טקיצטנַא ,רעמיצ ןרעּב
 טָאה .ןעטרַאװ לעסיּב ַא וומ רע סָאװ ,סָאר ,טלעגנירעגמורַא םיא
 .סױרַא יז טעװ ,גיטרַאפ ןיז טעװ סַאריא רָאנ יװ ;טרַאעג םינ םיא
 .עג טָאה רע .ןעפור םיא ןעקיש טעװ יז רעדָא םיא וצ ןעמוק
 טָאה זױה ןעשימיור ןעטנעדרָאעגניַא טיג ןעדעי ןיא ןַא ,טסואוו
 ,טסעג רַאֿפ רעמיצ.םענפיוא םלַא טנידעג םוירטא רער

 ןעגנַאגעגֿכריד ,לָאמ ײװצ רעמיצ םורָא ןעגנַאגענברוד זיא רע
 גנונעפע רער רעטניא טלעטשענּפָא ךיז לָאמ רערעי ,לָאמ ײרד
 ,ןײרַא לעמיה ןעיולּב:ףיט ם'ניא וצּפֹורַא טקיקעג ןוא טיפוס ןיא
 / יַאֹּב ןעמינעג ןוא לײז ַא ןיא טרָאּפְׁשעגנָא ףיז רע טָאה ךָאנרעד
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 ענערײשרַאּפ ערעײז ןיא ןעטָאש ןוא טכיל ןיפ ליפש יד ןעטֿפַארט

 רע ,םיא וצ ןעמיקעגסױרַא טינ ץלַא ךָאנ זיא רענײק ,ןעמקעפע

 זינ גנַאל ױזַא זיא סַאריא סָאװ ,ןעשודיח וצ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה

 .ַאוָאמ רעגיצניק רעד ףױא ןעקוק ןעמונעג רעדיװ טָאה רע .ָאט

 .תחנ םענעי טימ טינ ןיוש רעּבָא ,עגָאלרָאּפ רעד ןוֿפ .טערַא-קיא

 -עגוצ ךיז ןוא ןעּבילּבעג ןיימש רע זיא טּפָא ,רעהירֿפ סָאװ חור

 ,המשנ ןיז ןיא טעבנגרַאפ ךיז טָאה דלודעגמוא עליטש א ,טֿפרָאה
 םיא יז טָאה רעקרַאטש ץילַא ,ןעגנַאגרַאפ זיא'ס טײצ רעמ סָאװ

 ןײטשײּב טנָאקעג טינ רעמ ןיש רע טָאה ףיסל ןוא ,טשרעהַאּב

 .ליטש עפיט יד סָאװ ,דשח ןוא טײקכַאלמײהמוא ןופ ליפעג םעד

 *עגסױרַא טָאה ,רדח ןעצנַאג ם'ניא טשרעהעג טָאה עֿפלעװ ,טיײק

 ךיז ןופ ןעּבײרטרַאפ טבורּפעג לעֿכײמש ַא טימ טָאה רע ,ןעפור

 טלַאה יז ,ָא , :טגיהורַאּב ןײלַא ךיז טָאה ןוא ןעגנוריפש עניזָאר יד

 טֿכעלּפ ז רערָא ,ןעמערּב יד ןעצרַאװש ןיא טציא יַאדװַא ךָאנ

 | ,רימ רַאפ ץנַארק ַא

 .יטרַאױרג ַא ןעטכַארטַאּב ןעמונעג ןוא טצעזענוצ ךיז טָאה רע

 ףיוא ;ןעגנוריצרַאפ-ןַארגיליֿפ טימ ךַאלדער ףיוא הרונמ ענעזנָארּב עג

 רער ףיוא ,לַאטסערעיּפ-ןעּפמָאל רעד-ןעּביהרעד ףיז טָאה טז ןיײא

 .עטסירפ ַא ןענַאטשעג זיא'ס ןעבלעװ רַאֿפ ,רָאטלַא א ---רערעדנַא

 וצ ,ךַאלעטײק ענײֿפ ףיוא ןעגנַאהעג ןענײז רעטלַאה.טֿכיל יד ;ןיר

 ןעמַאזוצ ץלַא .,ןעגײװצ-ןעמלָאּפ עטנײנעגּפָארַא וצ טגיטסעֿפעג

 יָאװעג זיא טײקליטש יד ,תונמיא רעניצנוק ןופ קרעװרעטסײמ ַא

 טכרָאהעגוצ ךיז טָאה רע ,רעגידנעקירד ןוא רענידנעקירד ץלַא ןער

 {ךל יה םוש ןייק ןעמונרַאפ טינ טָאה רעוא ןייז --- טֿפרָאהעגוצ ןוא

 | ,רבק ַא יװ ױזַא ליטש ןעװעג זיא ץַאלַאּפ רעד

 ויא חילש רעד ,ןײנ ָא -- ןעװעג העיט ךיז רע טָאה רשפא

 ןופ ץַאלַאּפ רער ךָאד ןיא סָאד ןוא ,תירצימ רעד ןיֿפ ןעמוקעג

 טָאה'ס גידתורוס יװ ,טנָאמרעד םיא ךיז טָאה גנולצולּפ ,יינרעריא

 יװַא סעּפע ,שיורעג םוש ַא ןהָא ,ריט יד טנעפעעג םיא רַאּפ ךיז

 ,ןעהעשעג םע ןיא ױזַא יװ ,ןָאט קוק ַא ןײג ףרַאד'מ ,ךיז ןופ יװ
 *עג טינ זיא רע ליטש יװ ,רימ רעד וצ טזָאלעג ךיז טָאה רע

 זַא ,טרַאה ןוא גיכליה ןעגנולקענּפָא ןעּבָאה םירט ענַײז -- ןעגנַאג
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 ישיאייוורעגנ ןערָאװעג זיא רע ,ןעקערש וצ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה רע

 רעּבָא .ןענעפע .יז טבורּפעג רע טָאה ,ריט רעד וצ ןעמוקענוצ
 רע .ןעּבעגעגרעטנוא טינ ףיז טָאה םָאלש רעשימיור רערעווש רעד
 םיא זיא טולּב סָאד ,טסיזמוא -- ןָאטעג בורפ ַא לָאמ ַא ךָאנ טָאה
 טננײרטשעגנָא טָאה רע ,ןרעדָא יד ןיא ןערָאװעג טרעוװילגרַאּפ
 ,ןָאטעג  םינ ריר ַא וליֿפַא יז טָא יחוּכ ענײז עלַא
 .עג רע .ןיא עגר ַא ,ןעלַאֿפַאּב םיא ןיא הנּככ ןעגעװ קנַארעג ַא
 ,ןָאט וצ סָאװ ,ןעסיוו וצ טינ ,ןענַאטש

 זסטֿכעלש םיא ןָאט וצ דנורג ַא טַאהעג טָאה עיֿכָאיטנַא ןיא רעװ
 !עלַאסעמ ןערייס
 .רָאֿפ יא ?יינרעדיא ןופ קלאפ רעגיזָאד .רעד טײטַאּב סָאװ ןוא

 .לעמרימ עסײװ.ײנש יד , םירצימ ןוֿפ טֿפול יד טײװעג טָאה זיוה
 ,טסנוק רעשיֿפירג ןופ קרעװ'ס ןעװעג זיא ערַאנָאלָאק ענרענײטש
 .ץלַא ,םיור ןופ טסײג רער טשרעהעג טָאה םוירטַא ןיא; ָאד רעֶּכָא
 ,תמא ,תיּבה-לעּב ןעשימיור םעד ןעּבעגענסױא טָאה םורַא  גניד
 ,סָאג:טּפױה רעטסטּבעלַאּכ רעד ףייא ןענַאטשעג זיא ץַאלַאּפ רעד
 ;החיצר ַא רַאֿפ טסַאּפעגוצ גיניײוװ וצ ןעװעג זיא סָאװ ,טרָא ַא ףיוא
 ןעוייִּב םעד ףיוא ןעּביױלג וצ רהעז ןעװעג זיא סָאד ָאקװד רעּכָא
 | | ,אנוש ןייז ןופ טסײג

 ןייז  גלגלונמ ןערָאװעג ןעגיוא םרוח-ןֹב  ןיא זיא םירּטַא רעד
 ירָאפ ךיז  ,ןעדניאװשרַאֿפ זיא טײקניש עצנַאג ןַײז ,טֿכַארּפ עצנַאג
 סא ץלַא טלָאמ ָארומ יד ,עקטסַאּפ רעניײמעג ַא ןיא טלעדנַאװ
 | | ,טכיל ןעצרַאװש ןיֵא

 ץרוח-ןב .טכַארּבעגנירַא טָאה עקטסַאפ ַא ןענעװ קנָארעג רעד
 ,ןרָאצמירג ןיא

 םוירטַא ןוא ןענײז רעקגיל רעד וצ ןוא טנַאה רעטֿפער רעד וצ
 טריֿפעג קֿפס םישַיּתלּב ןעּבָאה עכלעװ ,ןעריט ךס ַא ךָאנ ןעװעג
 ןענײז ײז ןענעפע טבורּפעג ײז טָאה רע ,ןײרַא םרעמיצֿפָאלש ןיא
 עננָא רע טלָאװ .רשפא ,ןעסָאלש רַאפ טסעֿפ ןעועג עלַא רעּבָא
 עּבָא ףיז טָאה רע ,ןעֿפורעֶנּפָא ךיז רעצימיא טלָאװ --- טּפַאלק
 הוא טגילעגוצ יז טָאה ןוא רעדורעג ַא ןעֿכַאמ וצ טמעשעג
 ; יד ,עגַאל ןייז ןעטֿכַארטַאּב וצ ןַאװיד ַא
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 םוש ןײק רעמ ןיוש טָאה םעד ןיא -- ןעגנַאֿפעג ןעװענ זיא רע

 - סָאװ ּכיליצ ןוא ןעמעװ ײב רעּבָא .ןייז טנָאקעג טינ קֿפס

 טָאה רע !טעּברַא םעלַאסעמ עקַאט סָאר זיא רעמָאט ,זיא יו

 ןיא ןעטײז עלַא ףיוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה ,ןעּבױהעגּפױא ךיז

 ייד טנָאק עג םיא טָאה שיט רערעי .ןָאטעג לעכיײמש ַא לוטיּב טימ

 ןענײז לעגײּפ יװ ,ןעהעזעג ןיוש טָאה'מ ,תמא ,ןײז.ילּכ םלַא ןענ

 םיא טימ ;ןעגײמש ענרערליג ןיא ךיוא רעגנוה רַאּפ ןעגנַאגעגסױא

 רע ןָאק רעמיצ ןיא לעּבעמ םער ;ןעהעשענ טינ סָאד טעװ רעּבָא

 טָאה ןוא קרַאטש ןעװעג ןיא רע ;סרעֿפערּב-רעױמ סלַא ןעצינַאּב

 יד ןערעמרַאּפ גנולפײװצרָאּפ ןוא החיצר גיטלַאװג יװ ,טסואװעג

 | | י ,תיחֹוּכ

 לָאמנײק ןױש טעװ רע ,ןעמיק טינ ךָאד ןָאק ןײלַא עלַאסעמ -

 -יס יװ ױזַא עקילַאק ַא ןעװעג ןיא רע ;ןײג וצ דנַאטשמיא ןייז טינ

 ןעצימיא ןעקישרעטנוא טגָאקעג ךָאד טָאה .רע .רעּבָא .סערינָאמ

 ,םנױזַא ןעֿכז ןעּפרַאד טינ גנַאל רע טעװ .יאדװַא .ןּוא . ,שרעדנַאו

 כלי לה .ףיורעד טײרג ןַיז לָאז .סָאװ

 ןָאטעג בורּפ ַא םינַארעּביא טָאה ןוא ןענַאטשעגּפױא זיא ריח-ןּב

 רעּבָא ,לוק ַא ףיוא ףוה ןעירשענסיוא רע טַאה ךָאנרעד ,ןעריט יד

 יַאֿכע ןעגיטכעמ ַאזַא טימ רעמיצ ןיא טֿפליהעגּפָא טָאה לוק .רעד-

 ינַאנ ןַײז ןעמינענפיונוצ טָאה רע ,ןָאטעג .רעטיצ ַא טָאה רוח-ןצ זַא

 וצ יז ןעגניװצ וצ ןוא ןעשרעהַאּב וצ ףיז טײקניטולּבמלַאק עצ|

 ןַאד ןיא טײצ עצרוק ַא רָאנ ןעטרַאװ וצ ןעסָאלשַאּב טָאה ןוא הור

 ,הצע ַא סעּפע ןעבז ֹוצ ןעּבייהנָא

 ןוא הור המשנ רעד ןיא ךיז ןעטײּב ןעטנעמָאמ עֿפלעזַא ןיא =

 יוצ ןוא סולֿפּפָא רעד יװ ױזַא ,דחפ ןיא ןוחטיּכ - ,טײקגיהורמוא

 ליֿפיװ ,טסואוועג טינ ןײלַא טָאה רט -- ףַאלדנע .,םי ןיא םולֿפ

 ,ריֿפסױא םוצ ןעמיקעג רע זיא -- רעּבירַא לײװרעד זיא'ס טייצ

 ץַאלַאּפ רעד ,תועמ ַא ןוֿפ רערָא לַאפיצ ַא ןופ ןּברק ָא זיא .רע .זַא

 ,תיבה-לעּב ַא ןיײז ץעגרע ךָאד זימ'ס ;זיא'ס ןעמעװ ךָאד טרעהעג

 ךָאד רעצימיא טעװ טֿכַאנײּב רעדָא טנעֹוָא ןיא ןוא ,רעהעזֿפױא א

 - /  |  עלורעג ראג ,םוירטַא ןיא ןעמוקנײרַא
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 :ָאלשַאּב רע טָאה ,חובשחמ ינימ עכלעוַא טימ ףיז טגיהורַאּב
 | | .ןעטרַאװ ןצ רעטײװ ןעס

 -ןּב רַאֿפ ךױ טָאה סָאװ ,העש עּבלַאה ַא ךָאנ רעּבירַא זיא'ם
 ,ריט יד ףיז סָאה גנולצולפ ,רעגנײל ףס ַא ןעגױצעגקעװַא ןרוח
 .טֿפַאטרַאּפ ןוא טנעֿפעעגֿפױא ,ןײרַא ןיא רע רעֿכלעװ ךרוד
 םע טָאה רע ,ןעמיקנײרַא ןײז ײּב רעהירּפ יװ לישש ױזַא טקנוּפ
 : | .טקרעמַאּכ טינרָאג וליֿפַא

 .ןוֿפ לעקניװ ןעגידנעגעקטנַא םער ןיא ןעסעזעג ןַאדןרָארג זיא רע
 .,ןרעטנומפיוא טכַאמעג םיא ןעּבָאה טירמ ןופ גנַאלק רעד ,רעמיצ

 .סָאר ןוא ןָאטעג טֿפַארט ַא רע טָאה---"ןעמוקעג יז זיא ךַאלדנע,
 רַאֿפ ןוא החמש רַאפ ןעּפַאלק וצ ןעּבױהעגנָא םיא טָאה ץרַאה
 יי | | | .. ,גנורעטבייל

 ..ירקס ַא ןופ טײלגַאּב ,ערעװש ןעװעג ןעניז טירט יד רעּכָא
 ןעלײז עטלונַאּב ירד ,ןעלַארנַאס עּבָארג ןוֿפ רערורעג ןעגירנעּפ
 .נַאגעגוצ גיהור זיא רע ,ריט יד טלעטשרַאּפ ןריח;ןּנ ןיפ ןעּבָאה
 ןיא ,םיא ןָא טרַאּפשעגנָא ףיז .טָאה ןוא ײז ןוֿפ םעניײא וצ ןעג
 ןפ ענײא ,ןעמיטש עשליּבסנַאמ טרעהרעד רע טָאה עגר רעד
 .ףיוא סעּפע ײז ןעּבָאה טרערעג ,עטלעגרָאגעג ַא ןוא עּבָארג ַא ײז
 ןײק ןענַאטשרַאפ םינ טָאה רע ןוא ןושל ןעשילרעטסיוא ַא
 יי .טרָאװ ןייא

 ךיז עטנַאקַאּבמוא יד ןעּבָאה ,רעמיצ םעד ןיא ךיז טקוקמורַא
 .ןעהעז טנָאקעג טציא ײז טָאה רוח-ןּב זַא ױזַא ,סקניל ןעמונעג
 .ינומ עצרוק ןיא ןענױשרַאּפסנַאמ עכױה ײװצ ןעװעג ןענײז סָאד
 .ןעװעג זיא'ס ,רבג רעתֶמא ַא ןהעזעגסיוא טָאה ײז ןופ רענייא ;סעק
 טינ ןוא םיּתּבה-לעּב ןיק טינ זיוה ןיא ָאד ןענײז ײז זַא ,גיטנָאק
 :םיוא ײז טָאה ,ןהעזעג ָאד ןעּבָאה ײז סָאװ ,גנידצלַא ,רעניד ןײק
 .םורַא ןוא טֿכַארטַאּב ײז ןעּבָאה גנידצלַא ,שילרעטסיוא ןעזיװעג
 .רַאֿפ יװ ױזַא סעּפע ןיא םוירמא עליפטכַארּפ סָאד .,טּפַאטעג
 ןעשנעמ עגיזָאד יד ןופ טרַאװנעגעג רעד ךרוד ןערָאװעג טכעווש
 .נופ ,סַאלק ןעגירעדינ םוצ טרעהעג ,סיוא טזײװ . ,ןעּבָאה סםָאװ
 רעײז ןיפ רעגיטש רערעֿפז רעטסײרד רעד טָאה ןעגעװטסעד

 ָאד ןײז וצ טֿכער ַא ןעּבָאה ײז ןַא ,טגָאועג תֹורע ףיז ןעטלַאה
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 רעּבָא ,ןײנע ַא סעּפע ןעגעװ ןעמוקעג ןענייז יז זַא ,ץַאלַאּפ ם'ניא

 ?רעהַא ָאד ןעגנײרּב טנָאקעג טרָאֿפ ײז טָאה ןיינע ַא רַאפ סָאװ

 רעמיצ ןרעּבכיא טלערנַאװעג ײז ןעּבָאה גידנערעדױלּפ גידעּבעל
 ריח-ןּב ןעכלעװ ןָא ,לײז רעד וצ רעטנעהענ ץלַא ןעמוקעג ןוא
 .ילּבעג ײז ןענײז םיא ןופ טײװ טינ ,טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא
 יענ ףי טָאה עֿכלעװ ,עוטַאמס ַא ףױא טקוקרַאפ ךיז ןײטש ןעּב
 ,ןיז רעד ןוֿפ ןעלַארטש עגידנעלַאפנײרַא:םורק יד ןיא ןעדָאּב

 ןריח-ןּבכ טָאה סָאװ ,עכַאלרעלקרערמוא סָאד ,,עגידתודופ סָאד
 ןיוש ןעּבָאה רימ יװ ,ןעװעג זיא ,ץַאלַאּפ ןיא .ָאד טלעגנירעגמורַא
 ,טײקרעליז ןיז רַאפ ארימ ַא םיא ןיא ןעקעװוצּפױא גונעגי ,ןהעזעג
 .ןעטנַאקַאּבמוא ןעטנוזעג ןעסיורג ם'ניא טָאה רע זַא ,טציא ןוא

 טניורקעג ןעטֿכענ זיא רעֿכלעװ ,ןַאמרָאנ םעד טנָאק קרעד רעדיװ
 ויא סָאװ ןוא ףמַאק-ןעטסיופ ןיא רעגיז םלַא קריצ ןיא ןערָאװעג
 ןייז ןהעזרעד טָאה רע זַא ;רערעל ןײז םיור ןיא ןעזעװעג לָאמַא
 .טימ ןוא ןעדניאװ ךס ַא ןופ ןעמַארש םימ טקעדַאּב ,םינּפ
 .יד טכַארטַאּב טָאה רע זַא ;ןעטקניטסניא ערליװ ןוֿפ לעּפמעטש ַא
 .עטלעקיװטנַא ךַאלרעדנואוו ,עניז םירביא עטעקַאנ עגידלוקסומ
 .יר יד ןוא ,טײקנילֿפ ןוא טּפַארק ןופ .,קיטקַארּפ ןוא גנוּביא ךרוד
 ,ץרַאה'ס ןָאטעג ּפַאלק ַא םיא טָאה - ,םעצײלפ עניטכעמ עגיז
 ןעּבעל ןייז זַא ,טליפרעד רערילג יד ןיא רעריוש ַא טימ טָאה רע
 | | - ,הנּכס ןיא זיא

 =מוא יד זַא ,טנָאזעגרעטנוא םיא טָאה טקניטסניא רעמייהעג ַא
 צ ןענײז ,ןענופעג טציא ךיז סָאה רע עֿכלעװ ןיא ,ןעדנַאטש
 .יװ טינ רעמ ןיײז ןעלָאז ײז זַא ,החיצר ַא וצ טסַאּפעגיצ טוג
 ןענייז ןעמוקענ ןוא ,רעדרעמ עטפיוקעגרעטנוא ןעניײז סָאד ,לַאפוצ ַא
 ןעניהורמוא ַא ןעֿפרָאװעג טָאה רע ,םיא ןעטייט וצ ץַאלַאּפ ןיא  ײז
 .יואצרַאװש רעגנוי ַא ןעװעג זיא;סָאר ןרבח םנַאמרָאנ ן'פיוא קילּב
 ערײּב ,ריא ַא --- ןהעזסיוא ץ'ֿפױא ,ןַאמ רעגירָאהצרַאװש ןוא רעגיג
 רער ףױא ןערָאטַאידַאלג יװ ױזַא ןָאטעננָא ןעגנַאנעג ײז ןענײז
 .ןּב טָאה ,ןעדנַאטשמוא עלַא עניזָאד יד ןענױאװעגּפָא ,ענערַא
 טָאה'מ זַא ,ןעּבָאה טנָאקעג טינ קפס םוש ןײק רעמ ; ןיוש ריח
 .זָאר .הנוּכ ַא טימ ןײרַא ץַאלַאּפ .ןיא וצרעהַא טרַאנעגנײרַא םיא
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 וצ טרעשַאּב םיא זיא ,םוסקול ןוא טכַארּפ רעגיזָאד רעד ןעשיווצ
 ,ףליה זיא'ס רעכלעװ ףיוא גנינעֿפָאה םוש ַא ןהָא ,ןעּברַאטש

 ףױא ָאד טקוקעג רע טָאה ,ןָאט לָאז רע סָאװ ,ןעסיװ וצ טינ
 ןײז ןיא ןוא ,עטנַאקַאּבמוא ײװצ יד ןופ םענעי ףױא ָאד ,םעד
 רעזנוא ןעװ ,סעצָארּפ רעשילרעטסיוא רעד ןעמוקעגרָאּפ זיא חומ
 רַאפ ײיּברַאפ טײנ ענײז םיטרַּפ עטסדנימ עלַא טימ ןעּבעל ץנַאג
 יד .ןעשנעמ רעדנַא ַא ןופ ןעּבעל'ס יװ סעפע ,ןעגיוא ערעזניא
 .ענרעּביא טָאה טָאג ןעװ ,ןיחצינ ןענישכענ םעד ןָא גנורענירע
 .עג םיא ןיא טָאה ,םענייז אנוש-םד םעד טנעה ענײז ןיא ןעּבעג
 ןיֿפ לָאװק רעד יא סָאד סָאװ ,ףיז ןיא הנימא ןייז טקרַאטש
 ,רַאֿפעג ןופ העש רער ןיא טפַארק

 .רָאװענּפָארַא ,ּפָאק םעד טקעדענּפָא ,לעטרַאג  ןייז טרוגענּפָא
 ' ןײא ןיא ןעּבילּבעג ןוא שוּבלמ ןעשיריא ןעסיײװ ןײז ףיז ןופ ןעפ
 ףמַאק םיצ םיירנעגוצ ךיז רע טָאה ,םיאניש ענײז יװ ױזַא ,עקינוט
 טיַאּפשעגנָא ,טנעה עטגיײלעגפיונוצ טימ ,גיטסײג יא שיזיפ | יא
 ,טרַאװעג גיהור רע טָאה לײז רעד ןָא

 .רָאנ רעד טָאה ,רָאנ עלײװ עצרוק ַא עיטַאטס יד טכַארטַאּב
 םער ףױא ר-בח ןײז וצ םעּפע טגָאעג ןוא טקוקעגמוא ךיז ןַאמ
 טרנעװעגמוא עדיּב ךיז ןעּבָאה ײז ,ןישל ןעכַאלדנעטשרַאֿפמוא
 ןעפרָאװענכרוד ףיז ,ךָאנרעד ,ןריח-ןּב ףיוא ןָאטעג קוק ַא ןוא
 ,םיא וצ רעטנעהענ ןעגנַאנעגוצ ײז ןעניײז,רעטרעװ רָאּפ ַא ךָאנ טימ

 ,ןײטַאל ףױא םגערֿפעג רע טָאה --- ?ריא טיז רעװ ---

 ןײז טַֿאמעג רעֿפײװ םינ בנא טָאה סָאװ ,לעֿבײמש ַא טימ
 ;טרעפטנעעג ןַאמרָאנ רעד טָאה ,ףוצרּפ ןעשינלזג

 ,!ערַאּברַאּב ---
 ָאד ריא טפרַאד ןעמעװ ,ײנרעדיא ןופ ץַאלַאּפ רעד זיא סָאד --

 ,רימ טרעפטנע ןוא ןימש טבײלּב ?!עּבָאה
 ןָאט ַא  ןיא ןערָאװעג טגָאזענסױרַא ן נײז רעטרעװ עגיזָאד יד

 .ןיא ןעּבילּבעג ןייטש גירנעליװ-טינ יװ ןענײז יז ,רעלעפַאּב ַא ןוֿפ
 ןָאטעג גערפ ַא טיז ןייז ןופ טָאה ןַאמרָאנ רעד

 {וטסיּב רעװ ןוא ---
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 ןעצנַאגניא ּפָאק םעד ןעֿפרָאװרַאֿפ ײּברעד טָאה זיר רעד ןוא
 | | | ,רעטניהַא

 ַׂא השעמ ַא טרעהענ כעּפע ּבָאה ףיא ןַאֿפ--ַאכ-דַאכ --
 .ענ טָאה סָאװ ,הוק ַא ןיֿפ ןערָאװעג ןערָאּבעג טָאג ַא ןיא לָאמַא
 צ ןעװעג חיּכּב םינ טלָאװ טָאג ַא רעּבָא ןץלַאז ןייטש ַא טקעל
 ,ןעריא ַא ןופ רעמור ַא ןעכַאמ

 וצ טגָאזעג םעּפע רעדיװ רע טָאה ,ןעֿכַאל וצ טרעהעגפיוא
 וצ רעטנעהענ םירט ַא טֿכַאמעג ײז ןעּבָאה ערײּב ןוא ,רבח ןייז

 | יי ,ןרוח-ןּב
 ןוֿפ  גירנעײגּפָא ,ןעפור ענּפָא ףיז ריח-ןּב טָאה -- !טלַאה --- |
 : !טרָאװ ןייא -- ,לײז רעד

 ,ןעּבילּבעג ןיימש רעריװ ןעניז ענעי
 טגײלרַאפ ,סקַאס רער טרעֿפטנעעג טָאה --- !טרָאװ ןייא ---

 :נעטלַאה נייֵא ןיא טסורּב רעניטֿפעמ רעד ףיוא טנעה עסיורג ענייז
 ןיז ןעלטױר וצ ןעּבױהעגנָא ןױש טָאה סָאװ ,החיצר יד גיד
 | !דײר ָאט ?טרָאװ ןײא רָאנ -- ,םינּפ

 ,ןַאמרָאנ רעד דרָאט טסיּכ וד ---
 ףעגיױא עיולּב עניו טנעפעוצ טיירּב טָאה זיר רעד
 ,םיור ןיא .ַאטסינַאל ַא ןעװעג טסיּב וד --
 ,עי ףייא ּפָאק ץטימ ןָאטעג לעל ָאש ַא טָאה רראט
 ,רימלּת ַא ַא רענײד ןעזעװעג ןיִּב ףיא ----
 -גירנעלקָאשּפָא ,טרעפטנעעג רָאטַאידַאלג רעד טָאה --- ,ןַײנ ----
 ןעריא ןײא ןיק זַא ,דרָאּב םנימריא ײּצ רעװש ךיא --- ,ּפָאק ן'טימ
 ,ןעטכעפ ןופ טסנוק יד טנרעלעג טינ ךיא ּבָאה

 עי זַא ,ןעזײװרעד לעװ יא רעּבָא --
 יה ?ױזַא .יװ ---
 ,ןעטיוט ףימ רעהַא ָאד ןעמוקעג טײז ריא ---
 | | ,ןעפָארטעג טסָאה ---
 :נַארעג ןיא רימ טימ ןָאט בורּפ ַא ךיז רבח רעד לָאז ָאט --

 רעגײד ןיּכ ףיא זַא ,םיא ףױא ןעזַײװ ריד לעװ ףיא ןוא ,לענ
 ר ,רימלת ַא

 טָאה רע ,האנה רַאפ ןעטֿפױלעגפױא טָא ה םינפ סקַאס םעד
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 רער טימ טרעפטנעעג טָאה ןיא רבח ןייז טימ טדערעגכרור ףיז

 :ליֿפש רענײש ַא ףיוא ךיז טֿפיר םָאװ ,דניק ַא ןופ תומימת

 ,ןעּבײהוצנָא ןעװ ,ןענָאז לעװ ךיא !עלײװ ַא טרַאװ ---

 ןענַאװיד יד ןופ םענײא םופ ץטימ טּפוטשעגסױרַא טָאה רע

 ןעצנַאג ןײז טימ ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה ןיא רעמיצ ןעטימ ץפיוא

 ךיז טֿכַאמעג ;םײה רעד ןיא יװ ױזַא רעּפרעק ןעטרעּפמילעגמיא

 :טנָאזעג רע טָאה ,םעװקַאּב
 !ןָא טבייה טציא ונ --
 ףוא ןָאטעג ןָאל ַא ףיז רוח-ןּב טָאה תויהיש עגירעּביא ןהָא

 | יי : ,רענגעג םעד

 ,טגָאזעג רע טָאה --- !ךיז גירײטרַאּפ ---
 / ..+לעגנַארעג וצ םײרג טנעה יר ןעּבױהעגפיוא טָאה רענעי

 טױל ןרעדנַא םעד ןעגעקטנַא רענײא ערײּב ױזַא גירנעיטש

 "םינ ףילרעסיוא  ײז ןעּבָאה ,טסניק-טכעפ רעד ןוֿפ םיללּכ עלַא

 ןענייז ײז ,הּברדא ;טײהֿכײלגמוא םיש ןייק טעמּב ןעויװענסױרַא

 ףױא רָאנ ,רערירּב יװ יװַא ןרעדנַא םוצ רענײא ךילנע ןעװעג

 לעבײמש רעגידניחטיּב ַא טּבעװשעג . טָאה םינּפ סנעדמערפ םעד

 .טנַא ערעטסניפ טקייורעגסױא טָאה טכיזעג סריח-ןּב ןעװ תעשּב

 ןוא טֿפַארק ַא רַא'ס ,טסואװעג רֶעננעג רער טלָאװ ,טײקנעסָאלש

 רעגיזָאד רעד רעטניא ןענרָאּברַאפ ןיא סע טפַאשהירּב ַא רַא'ס

 עריּב .הארתה םלַא םיא טגידעג םע טלָאװ ,טײקנעסָאלשטנַא
 ,םיומ ןוא ןעּבעל ףייא ףמַאק ַא זיא'ס ןַא ,טסואוועג ײז ןעּבָאה

 גנונעװַאּב ַא טֿכַאמעג טנַאה רעטֿכער רעד טימ טָאה רוח -

 ןערעוווצּפָא טָאה רענַיז רענגעג רער ,ןעלַאֿפוצנָא ףיוא טשרמולּב
 ױ טָאה רוחןּב ,טנַאה עקניל יד טקערטשעגסיוא לעמיּב ַא ךיז

 .בעמ ןייז טימ םעלק רער ןיא יװ יױזַא טּפַאֿפעגנײרַא רימו-ףּכיה

 .ענ ױ טָאה טסניד:רערור רעגנַאלנערָאי רעד סָאװ ,טנַאה רעניט

 ױזַא ןעמוקעג זיא גנונעװַאּב עגיזָאר יר ,לָאטש יװ קרַאטש טכַאמ

 ןײק טַאהעג טינ טָאה רע ןַא ,רָאטַאירַאלג ץרַאֿפ טכירעגמוא

 םיא ןעײרדרַאֿפ ,סיוארָאפ ךיז ןָאט ףרָאװ א ,ןעציש וצ ףיז טײצ

 םעד ןָאט רעק ַא ,עצײלּפ רעטכער רעד וצ ולַאה םורא טנַאה . יד

 .ניל רעײרפ רעד טימ ןוא ףיז וצ טײז רעקניל רעד טימ רנייפ
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 ןעמעקַאנ ןרעּביא ץעז ןעגידארומ ַא םיא ןעגנַאלרעד טנַאה רעק
 ןײק ,עגר ןייא טרעיֹורעג טָאה ץלַא סָאד -- ר עיוא ןרעטנוא זלַאה
 רעֿפילקילגמוא רעד ,מּפרַאדַאּב םינ ןיוש רע טָאה ץעז ןעטײװצ
 שינ םּפיִּפ ןײק וליּפַא ,ד יע רעד וצ לַאֿפ ַא ןעּבעגעג טָאה ןּברק
 ,ךילגעוַאּבמיא ןעּבילּבעג ןיא ןוא ,ןָאטעג

 ,ןררָאט וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז טָאה רוח-ןֵּב -
 טסיּב וד --- דרָאּב םנימריא ײּב רעווש יא !טוג  ,יײא --

 גידנעצעופױא ךיז ,ןעֿפורענסױא רענעי טָאה -- !רענײּב טימ גניי ַא
 ;טנָאזעג ןוא טכַאלענרערנַאנוּפ ףיז רע טָאה ךָאנרעד .ןַאװיד ן'ֿפױא

 .םינ םיִא ןײלַא וליּפַא ךיא טלָאװ רעסעּכ אביי =
 רטּפענ

 .םָאק ןופ קילּב ןעטלַאק ַא טימ ןרוח- .ןֹּב ןעטסָאמענּפָא טָאה רֶע
 טגָאועג טָאה ןוא ןענַאטשענפױא רע ןיא ךָאנרעד  ,סיֿפ יד זיִּב
 :תולעּפתה רענעטלַאהַאּב:טינ טימ

 -יטש-ץנוק ַא ,לעקיטש-ץנוק ַא סנײמ עקַאט ךָאד זיא סָאד --
 ֹוש עשימיור יד ןיא טײצ רָאי ןדעצ ןיוש ןרעל ףיא סָאװ ,לעק
 ?וטסיּב עשז-רעװ ,ריא ןײק טינ טסיּב וד ,ןַײנ ןעל

 ?ריומואוד םעד ,!סײרַא טנָאקעג טסָאה וד --
 ןָארטַאּפ ןַײמ ןעװעג זיא רע ! !הלַאש ַא י סוירָא סוטניװק ---
 ,ןיזַא טַאהעג טָאה רע --|

 םינּפ שינלוג ןייז רעּביא ןיא טנָאזעג דרָאט . טָאה -- עי -- }
 םער ּבָאה ךיא --- טּפַאשקנייּב ןופ קורדסיוא ַא טנַײלעג ףיז טָאה
 ןוֿפ ףלמ ַא ןעסקַאװסױא טנָאקעג טלָאװ םיא ןיֿפ ,טנָאקעג גנוי
 ּבָאה ךיא ,טיג רהעז םיא וצ ןעװעג זיא רמיק רעד .רָאטַאידַאלנ ַא
 .רָאנ םע טסָאה ור סָאװ ,לעקיטש-ץנוק ץנעי טנערעלעגסיוא םיא
 טָאה סָאװ רעד רָאנ ,ָא:םעדיָא-טָא ףיוא טבורּפענסױא  סָאװ
 ץנַארק ןײא טינ ,ןעזײװרעד סע ןָאק ,ענײמ יװ טנעה עכלעזַא
 ,לעקיטש-ץניק ןעגיזָאד םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ ךיא ּכָאה

 ,סײרַא ןיפ ןז רענעי סע ןיּב ףיא --
 .םָאוקרעמפיוא םיא טָאה ןיא רעשניהַא ןעטָארטענּפָא זיא דרָאט

 ַא ןערנוצעגנָא גנולצולפ ךיז טָאה ןעגיױא ענייז ןיא ,טֿפַארטַאּב
 טנַאה יד ןרוחףּב טקערטשעגסיוא רע טָאה גידנעֿכ אל ,רײרֿפ עתמא
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 יעֹנ ָאד לעװ ףיא זַא ,טנָאזעג טָאה רע יּבַא זַאכ-ַאֿפ-ַאֿפ -= -
 .לעזַא ןעמיוט סָאװ ,ןעדיא ַא ןוֿפ בלּכ ַא ,ןעריא ַא ,,ןעריא א ןעניֿפ
 ,רעטענ יד רַאֿפ הוצמ עטסערג יד זיא ןעֿכ

 ,טגערפעג ריח-ןּכ טָאה -- ?טגָאועג ריר םע טָאה רעװ --
 ,טנַאה עטננַאלרעד יד גידנעמעננָא

 ןַאכיַאכ-ַאב ,עלַאסעמ רעד טָא ---
 ?ררָאט ,ןעוו ---
 ,טנעװָא ןיא ןעטכעג --
 ,טעדנואוורַאפ זיא רֶע זַא ,טניימעג ּבָאה יא ןוא ---
 טָאה רע ,ןײג ןענָאק טינ לָאמנײק רעמ ןױש טעװ רע --

 םירוסי רַאֿפ גידנעצכערק ןוא םעּב ןײז וצ ןעפור טזָאלעג ךימ
 | ,יענעגרה ךיד ןעסיײהעג

 סָאה םעלַאסעמ ןערָאװעג טרערלישעגּפָא זיא'ס גירעּבעל יװ
 ,ןערָאװעג רָאלק זיא ןריח=ןצ  !רעטרעװ עטלײצעג עגיזָאד ,יד ןיא
 .נעטש ַא ןייז םיא רַאֿפ רע טעװ ,טּבעל רעמיור רעד ןמז-לּכ זַא
 יד ,תולוּבהה עלַא טימ ןענלָאֿפרַאֿפ םיא טעװ ןוא הנּכס עגיד
 ןעּבילּבעג םיא זיא ןעּבעל ןעטרעטשוצ ןייז 'ןיא טסײרט .עגיצניײא
 .עג גירתינשקע ױזַא ךיז רע טָאה רעּבירעד !המקנ רָאנ דניצַא
 ךיא טליּפשרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןעגעמרַאפ םעד ןָא טרעטַאלק
 ,קנַארעג ןיא טרעלקַאּב טָאה רוח-.ןּב ,'טלּבנס טימ םעװעג םעֶד
 תישר ןיא טָאה רענײז אניש-םד רעד ןענעװ ןוא ןעלטימ ליַפיוו
 לָאז םָאװרַאֿפ .טֿפנקוצ רעד ןיא םיא ןעטדַאש ןיא ןערעטש וצ
 .רעמ םעד ?ןעלטימ סרעמיור םעד וצ ןעדנעװ םינ ףיוא ךיז רע
 ףיוא ןענָאק ,םיא ןעמיױט וצ טפייקעגרעטניא טָאה'מ סָאװ ,רעד
 ןויסינ רעד ,חקמ םעד ןערעכעה רָאנ םיא ףרַאד'מ ,ןעגניד ערעדנַא
 .זָאד םעד טײרג ןעװעג ןיוש זיא רוח.ןּב ןוא ,םיורג ןעוועג זיא
 .ַאפעג גילעפוצ קילּב ןייז זיא גנולצולּפ .ןעּבעגוצכָאנ .ןויסינ ןעג
 רעד ףױא ןענעלעג יא רעֿפלעװ ,רענגעג ןעטױמ ןייז ףיוא ןעל
 ףיוא ,םיא ףיוא ףילנע ררעז ,וצפױרַא םינּפ ןעֿכײלּב ץטימ ,דרע
 | ,ץ'רוח-ןּב

 רע ןוא ,חומ ןײז ןיא טצילּבענֿפרוד טָאה קנַארעג רעײנ ַא
 | ;טנערפעג טָאה
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 ןענענרה רַאֿפ שגָאזעגוצ ריד עלַאסעמ טָאה ליפיװ- ,דרָאמ --
 ' רו יי ;ףימ

 : ,סעיצרעטסעס טנעזיוט --
 ףיא סָאװ ,ןָאט טסעװ וד ּביײא ןוא :ןעמיקַאּב ײז טסעװ וד ---
 ,ּבָאגיצ ַא טנעזיוט ירד ךָאנ וטסגירק ,ןעסַײה ריד לע

 ,לוק ץפיוא ןענוּבשח ןעּבױהעגנָא טָאה זיר רעד
 .ױר םעד ןופ ןטנעזױט ףניפ ןענואוװעג ףיא ּבָאה ןעטֿכענ --

 :ערײא ,טנעזיוט ריֿפ רימ ּביג ;טנעזױט סקעז ןיא---טנעזיוט רעמ
 - לָאטש ריד רַאּפ ןיטש לעװ ףיא ןוא ,טנעזיוט ריפ ךָאנ ,םוירַא רעל
 ,רעמַאה ןײז טימ ןעטיוט ןײלַא ר ָא ט וליֿפַא ףימ געמ ,ןעזײא ןוא
 .טַאַּפ ןעשלַאּפ םער ןענעגרה לעװ ךיא ןוא טנעזיוט ריפ רימ ּבינ
 ןעגײלּפױרַא רָאנ ףרַאד ךיא .ןעסײה רימ טסעװ וד בוא ,רעיציר-
 . | ,ײזַא טָא --- ליומ ןייז ףיוא טנַאה ןיימ

 סָאד ףיז גידנעקעררַאפ - ,ףילרעפנײשַאּב ןעויועג סע טָאה רע
 : ,עּפַאל רעטרעּפמולעגמוא ןייז טימ ליומ

 .סעס טנעזיוט ,ןהעצ---טגָאזעג רוח-ןּב טָאה---ײטשרַאפ ךיא --
 רנַאטשמיא ןײז וטסעװ ןימטמ ַאזַא טימ ,סנעגײא ַא זיא םעיצרעט
 .על זיוהנײװ ַא ןעמרָאד ןענעפע ,םיור ןיק קירוצ ךיז ןערעקוצמוא
 םעד רַאּפ טסַאּפ סע יו ,ןעּבעל ַא ןעריפ ןיא קריצ סמיסקַאמ ןעּב
 . .םרעטסײמ-טֿכעּפ יד ןעשיווצ ןעטשרע

 .רָאפ רַאפ טנישוצ ךיז ןעּכָאה םינפ טזיר םעד ףיוא ןעמַארש יד
 | ,עויטקעּפסרעּפ ןימ ַאזַא ןופ ןעגינעג

 טָאה --- סעיצרעטסעס טנעזױט ריפ ןעּבעג ריד לעוֶװ יא --
 ןעסינרַאפ ןעפרַאר טינרָאנ טסעװ ןוא טדערעג רעטײװ רוח-ןּכ
 רבח רעד ,רע ןיא ןדרָאט ,סיוא ףימ רעה ,רַאפרעד טולּב ןייק
 א ים טי ?רימ ןיא ןעטָארעג טינ ,רענייד

 לעּפע ריא טייז ערײב זַא  ,ןערעווש טגָאמעג טלָאװ ףיא --
 יי | .,םיוּב ןיא ןיפ

 לעװ םיא ןיא עקינוט ןייז ןָאטנָא לעװ ךיא בוא זיא .,טיג --
 ,ריר טימ ךיא ,עדײּב רימ ןיא ,םישוּכלמ עניימ ןיא ןעלקיווניא ךיא
 ,ָאר ןעזָאלרעּביא רימ ןעלעװ םיא ןוא ןענַאד ןוֿפ ןײגקעװַא ןעלעוו
 סעיצרעטסעס טנעוױט ענײד ןעמוקַאּב טנָאקעג טינ ןעד וטסלָאװ

416 



 .רעטיומ רעד זַא ,ןעדײרנײא רָאנ םיא טסֿפרַאד וד ?ןעלַאסעמ ײּב
 | | | ,ךיא ןיִּב

 ףיז ןעּבָאה ןערערט ׁשזַא ,טֿפַאלעגרערנַאנוֿפ ףיז טָאה דרָאט
 | ןעקַאּב יד רעּביא טלעקיײקעג םיא

 ןהעצ ןײק םעניײק ךָאנ ןענַײז = גנירג = ױזַא | !ַאכיַאכ-ַאֿפ-ַאֿפ --
 -קַאמ ןעּבעל זיוהנײװ ַא ןוא !ןעמוקעגנָא טינ םעיצרעטסעס טנעזיוט
 .ָארט ַא םינ ,ןעגָאז ןעגיל ַא רַאֿפ רָאנ ץלַא סָאד ןוא ,,!קריצ סמיס
 ןופ ןיז ,טנַאה ןײד ,רימ ביג ןַאכנַאֿפ:ַאכ !ןעסיגרַאֿפ וצ טולּב ןעּפ

 טסעװ וד זַא ןַאכַאֿפ-ַאל ,,,ןוא רעּביא ךיז וט !טֿפַאמעגּפָא !םוירַא |
 ףיז ןעּפַאכנײרַא ןעסענרַאֿפ טינ וטסלָאז ,םיור ןיא ןײז זיא-סע:ןעו
 .ריא ײּב רעװש ףיא ,ןַאמרָאנ םעד ררָאט ןוֿפ זייהנייו םעד ןיא
 ףיא ןעװ ןַײװ ןעטסעּב ץטימ ןייז רּבכמ ךיד לעװ ףיא ,דרָאּב םנימ
 ,ןײלַא ןרָאזעצ ײּב ןעגרָאּב ןעזומ וליֿפא םיא לָאז

 טָאה ריח-ןּכ ןוא ,טנעה יד ןעּבעגעג לָאמ א ךָאנ ףיז ןעּבָאה ײז
 . ףָאנרעד ,ןעמעגרהרעד םעד טימ רערײלק יד טימ ןעטיּבעג ךיז
 ןיא ןעגנירּב הילש ַא טעװ טֿפַאנײּב ןַא ,טרערענּפָא ײז ןעּבָאה
 ןיר רעד טָאה ןַאד ,סעיצרעטסעס טנעזיוט ריפ יד גניניואו סדרָאט

 טָאה רע ןוא טנעפעעגפיוא ךיז טָאה יז ;ריט ַא ןיא טּפַאלקעגנָא
 ואװ ,רדח ןעגיאײּברעד ַא ןיא םוירמא ןופ ןרוח:ןּכ טריפעגסױרַא
 םידנּבירעּבײא עּכָארנ יד ךיז ףוא ןעגױצענפױרַא טָאה דיא רעד
 ףיז ײז ןעּבָאה םולאּפמָא םייּב ,רעלגנַאר:טסױײֿפ ןעטיוט םעד ןופ
 : | יי - ,טריישיצ

 זיוהנַײװ םעד ןעכוזיצפיוא ,סוירַא ןוֿפ ןיז ,עשז-םעגרַאפ טינ --
 טרעהעג סָאד ןיא ואװ ןַאכ.ַאכ4:5 !קריצ טמיסקַאמ םעד ןעּבעל
 םנימריא ײּב --- תורישע ַאזַא ןענידרַאֿפ וצ גנירג ױזַא ,ןערָאװעג
 / ןעטיהּפָא ףיד ןעלָאז רעטעג יד !דרָאּב

 ןעטצעל ַא ןעפרָאװעג רוח-ןּב טָאה ,םוירטא ןופ גידנעײגסױרַא
 עשיריא יד ןיא ןענעלעג ןיוש זיא סָאװ ,ןעטיוט םעד ףיוא קילּב
 יא טיײקכילנע יד :טגיהורַאּב ןעצנַאגניא ףיז טָאה ןוא ,םישוּבלמ
  טרָאװ ןעטלַאה טעװ דרָאט ּבױא ,ןעּבעגעננײא ענרָאמ ןעזעוװעט
 ,רוס רעניּבײא ַא ןעּבײלּב ףוליח רעד טעװ ןעגָאוסױא טינ טעװ ןוא
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 טלײצרעד זיוה ןיא ןסעדינָאמיס ײּב רוחןּב טָאה טנעװָא ןיא
 םער ןיא םיא טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,גנידצלַא ןקז ןלעדײא םעד

 םורַא געט עכילטע ןיא ןַא ,ןעּבילּבעג זיא'ס ,ײנרעריא ןופ ץַאלַאּפ

 וצ ,גנוׂש רָאפסױא עֿכילטנעֿפע ַא ןעפו-סיוא ןעזָאל סערינָאמיס טעוװ

 לךיוא ,םיירַא ןופ ןוז רענעלַאּפרַאֿפ רעד ףיז טניפעג'ס ןאוו ,ןײגרעד

 ינעסקַאמ םעד ןעגעװ ןעסיװ וצ ןעּבעג ןערָאװעג ןעסָאלשַאּב זיא

 טעװ ,ועקערפיוא טינ ףיז טעװ רוס רעד ּבױא ,לוסנָאק םעד םויצ

 ןעצנַאגניא ךיז ןעּבָאה םוטַארג ןוא עלַאסעמ זַא ,ןטיס ַא ןייז סָאד
 יָאלקעװַא ףיז ײרֿפ ןוא טרעטשענמוא ןָאק רוח-ןּב ןוא ,טגיהורַאּב

 ,החּפשמ ענערָאלרַאפ ןיז ןעֿכז ,םילשורי ןיײק ןעז

 .נעל ןײז ןיא גידנעציז ,סערינָאמיס טָאה ךיז ןענעגעזעג םייּב
 כָאדלַא ןריח-ןּב ןעשנואװעגנָא ,עסַארעט:ךַאר רעד ףױא לוטש
 -עג ןעטָאט ַא ןוֿפ טפַאשּביל ןוא טײקֿכילטרעצ רעד טימ ןוא םטוג
 ,פערט יד זיּב טײלַאּב םיא טָאה -ּתסא ,געװ ץֿפױא םיא טשטנעּב

 וצ ןעמיק וטסעװ ,רּתסא ,ןעמַאמ ןיימ ןעניפעג לע ףיא זַא --

 ירעטסעװש ַא ן'הצריּת רַאפ ןײז טסעװ ןוא םילשורי ןיײק זנוא

 ןָאטעג שיק ַא יז רע טָאה רעטרעװ יד טימ
 ?רעדורּב ַא ןיֿפ שיק ַא רָאנ ןעװעג סָאד זיא

 ירַא ךיז רע טָאה הינסכא רעטצעל סמירעדליא ןופ טײװ טינ
 ביא ףיוא טרַאװענ ןיוש טָאה ןעטרָאד ,ףיײט' ןרעביא טפישעגרעּב
 ,רעוײװ-געװ סלַא ןעניד טפרַארעג םיא טָאה רעֿפלעװ ,רעּכַארא ַא

 ,ררעֿפ יד טריפענסױרַא טָאה'ּמ
 ..טנָאועג רעּבַארַא רעד טָאה -- רענַײד זיא רעד םָא --
 זיא סָאד טשרע -- ררעפ ץֿפױא ןָאטעג קוק ַא טָאה רוח-ןּב

 עלַא ןופ רעטסטמירעג רעד ןוא רעטסדניװשעג רעד ,ןַארַאּבערלַא
 רוח.ןּב ,גנילּביל סכײש םער ןסויריס טימ ףײלגוצ ,רעדניק סערימ

 ,רעטסעּב רער הנּתמ רעגיזָאד רעד טימ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה
 ןײז ןעקנָאשעג םיא רע טָאה ,טגָאמרַאפ טָאה ףיש רער סָאװ
 | ,ץרַאה

 ןוא גורה םעד ןענָארטעגסױרַא םירטַא ןופ ןעמ טָאה טֿפַאנײּב
 יַארג וצ חילש ַא טקישעג ךינ ףיױא טָאה עלַאסעמ ןוא ,ןעגָארגַאּב
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 טוט זיא רוח-ןּכ :גיהור ןייז ןיוש גָאמ רע זַא ,העידי ַא טימ ןסוט
 !סיװעג ףיוא ןיוש לָאמסָאד ןוא

 סמיסקַאט ןעּבעל טנעֿפעעג ףיו םיור ןיא טָאה םורַא םײצ ַא ןיא
 ;טפירשֿפױא ַא ןעועװעג ןיא ריט רעד רעּביא ןוא זיוהנײװ ַא קריצ

 ' ,ןַאמרָאנ רעד ררָאט

 ,לייט רעטרעפ ףוס





 .ליימ רעטפניפ





 ,סנייא לעטיּפאק

 .6 רעמונ רעמאק

 ריחןּב ןעוו ,טכַאנ רענעי טניז געט גיסיירד רעכירַא ןיוש זיא'ס
 ןיא םירעדליא ףײש ץטימ ןעהיצ וצ עיכָאיטנַא ןעזָאגרַאפ טָאה
 | ,ןײרַא רּברמ רעד

 .ענ הריהי ןופ ןעזיירקיסגנוריגער יד ןיא ןיא טײצ רעד רַאּפ
 - ,ליפיזַא ףיוא תוחּפה.לכל םיורג ,גנורעדנערַאֿפ עסיורג ַא ןערָאװ
 ' .ַאװ :דלעה רעזנוא ןוֿפ לרוג םעד ןעװעג ענונ זיא יז ליֿפיװ ףיוא
 -יּפ סיטנָאּפ טרָא ןײז ןעטערטּפָא טוומעג טָאה םוטַארג םוירעל
 .,!!םוטַאל

 טסָאקעג ,טקרעמַאּב החרוא בָא ,טָאה גנורעדנערַאפ עגיזָאד יד
 טָאה סָאד .טלעג שימיור ןיא טנַאלַאט ףניֿפ עיונעג ןסעדינָאמיס
 ער ןיא רעֿפלעװ ,טירָאװַאּפ םרסיק םעד ,ןסינַאיעט טלָאצַאּב רע
 .יוא ,שכַאמ ןיז ןיפ לעּפַאטש ןעטספעה ן'פיוא ןענַאטשעג טלָאמ
 - ;םבַאלנימ ַא ןריח-ןּב טימרער ןעּבעג ןעזעװעג םערינָאמיס זיא ןעס
 - םילשורי ןיִא ןײז שרודי-רקוח וצ ןָאזרעּפ ןייז ַאֿפ הנּכס ןהֶא טײק
 .יזָאר םוצ ,רעטסעװש ןוא ןעמַאמ ןַײז ןעגעװ הביבס רעד ןיא | ןוא

 .סָאװ ,טלעג יד טמיטשַאּב רעניד רעײרט רעד טָאה קעװצ ןענ
 יר טלָאצַאּב ,ןערָאלרַאפ םיא יב ןעּבָאה םיריבח ענײז ןוא םוזורד
 .רעמױר עגנוי עניזָאד יד ןענײז ,ערעײז ןעטעװעג עטליּפשרַאפ
 ןעגעװ עגַארֿפ יד םגה ,ןעלַאסעמ םיאנוש .םד ןערָאװעג -- על
 ,ןעפָא ןענַאטשעג םיור ןיא ךָאנ זיא םיא ןעצעוּפָארַא

 ,גנמיטשַאּב סעסוטַאליּפ ךָאנ םורַא טײצ רעצרוק ַא ןיא ןיוש
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 .רעד ןיא גג ורעדנערַאּפ יד זַא ,ןעהעזעגמורַא ךיז ןעריא יד ןעּכָאה

 | ,ןעטוג וצ טשינ ײז רַאפ זיא הלשממ

 יויּב םעד ןעטיּנּפָא טּפרַארַאּב ןעּבָאה סָאװ ,סעטרָאהָאק יד

 טָאטש ןיא ןײרַא ןענײז  ,עינָאטנַא םָאלש ןוֿפ ןָאזינרַאג ןעגירעהַא

 רעניו אוניײא יד ןעּבָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא ןיא ,טכַאנײּב

 םנעוו יר ףיוא ןהעזרעד ךַאז עטשרע יד סָאלש }' טימ  תונכש ןיא

 םיעלרָא עשימיור ,רסיק ןיפ ןעטסויּב גנוטסעֿפ רעטלַא רעד ןוֿפ

 ןײק ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה ןימה רעטנערעגפיוא רעד ,ןעליוק ןוא

 רע ,םימחר ןעטעּבעג םיא ןוא ,עיצנעדיזער םעסוטַאליּפ ןיא ,הירסיק

 ףניפ םימ געט ףניפ ,רעדליּב עטסַאהרַאּפ יר ןעמענקעװַא לָאז

 לַאװ זיּב ,ץָאלַאּפ ןייז ןיפ ןערעיוט יד טרעגַאלַאּב ײז ןעּבָאה טֿפענ

 !ײרַא קריצ ןיא" ײז ןעזָאלוצנײרַא ןע װעג םיּכסמ טָאה םוטַאליֿפ ןענ

 ,טלעמַאזרַאֿפ ןעטרָאד ךיז ןעּכָאה ײז זַא ,ןעגגנולרנַאהרעטנוא ףיוא

 -ָארשעג ײז טָאה ןוא ןעטַארלָאס טימ טלעגנירמורַא ײז רע טָאה

 . *עטש ךיז ןעלעװ ײז ּביוא .,ןעליוקסיוא ןעוַאל ײז טעװ רע זַא ,ןעק

 ןעדיא יד ןעּכָאה דנַאטשרעריװ ַא טָאטטנָא רעּבָא ,ןענעקטנַא ןעל

 :לעה ערעײז טקערטשעגסיוא ,ררע רער ףיוא טגײלעגרערינַא ךיז

 יי א ,ןעּברַאטש וצ רעסעּב טײרג ןענײז ײז זַא ,טרעלקרע ןוא רעז

 .ליּב יד טימ ןײז אמטמ טָאטש יד לָאז'מ זַא ,ןעוָאלרער וצ רעד

 :ָאװעג םמוּתשנ זיא םוטַאליּפ ,הרז-הרובע םצעּב ןענייז סָאװ ,רעד

 זעג טָאה ןוא ןעריא יד ןוֿפ טײקגיטּפַאהדנַאטש רער רעּביא ןער

 סנעבײצ-רעטילימ עשימיור יד ןעסייהעג טָאה רע ןעּבעגָֿאנ טזומ

 .ײַארג יאװ ,הירסיק ןײק קירוצ ןעגנײרּב רעדליּב טרסיק +םעד ןוא

 עצנַאנ יד ןעטלַאהעג ײז טײקגיטביזרָאֿפ רענולק ןיא טָאה םימ

 ' ,הלשממ ןײז ןופ רָאי ףלע

 -ײּב ןיז קיספמ לָאמלײט זיא עשר רעטסערג רער וליּפַא רעּבָא

 ןעװעג ףױא יא ױזַא ,םישעמ עטוג ףריד רעגײטש:םנעּבעל ןעז

 טָאה ,עלעטש ןיז ףיוא ףױרַא זיא רע יװ דלַאּב ,ןסוטַאליּפ טימ

 תוסיֿפּת עלַא ןוֿפ עיויװער עיונעג ַא ןעבַאמ וצ טנעדרָארַאפ רע

 םייובש עלַא ןופ .המישר ַא טרעדָאֿפעגסױרַא טָאה ןוא הדוהי ןיא

 'ענ טּפשמרַאֿפ ןענײז ײז עֿכלעװ רַאֿפ ;סנעכערּברױַאֿפ יד ןופ ןיא

 ?ױאווַאּכ קֿפס םוש ןהָא םיא טָאה וצרעד ,שינעקנײֿפעג וצ ןערָאװ
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 .ונעג טָאה רע סָאװ ,תוירחא רעסיורג רעד ןיפ ליפעג רעד ןעג

 ַאּב ןערעװ סָאװ ,עטמַאַאּכ טימ זיא רדס רעד יװ ,ךיז ףיוא ןעמ
 .ָאה ,רעּבָא קלָאֿפ רעד ,םעלעטש עבילטרָאװטנַארַאֿפ ףיוא טמימש
 יז טָאה ,גנינעדרָארַאפ ןיז ןופ ןעטַאטלוזער עמוג יד ףיוא גידנעפ
 טײצ עטשרע יר ,תוחּפה.לֿכל ,ןיא ןוא ןעטוג וצ טשטיײטעגסיוא
 ,טגידירּפַאּב ןעוועג-
 -ַאז עכַאלּבױלגמוא טקעלּפטנַא טָאה תיסיפּת יד ןופ עיזיווער יד
 ,ײרּפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ןעמ טָאה םייובש רעטרעדנוה ,ןעכ|

 םיאטח םיש ןייק ןעֿכוזסױא טנָאקעג טינ ײז ןענעק טָאה'מ םולָאװ
 .ינבוש רַאפ ןעטלַאהעג גנַאל ןייש ײז טָאה'מ סָאװ ,ערעדנַא ךס ַא
 רעשילרעטסיוא ךָאנ רעּכָא ,טלעװ סטָאנ ףיוא סױרַא ןענײז ,רפע
 רעד רָאנ טינ סָאװ ,תוסיפת טקעלּפטנַא טָאה'מ סָאװ ,ןעוװעג זיא
 .ָאה אפוג םינוממ יד טרעײנ ,ײז ןופ טסואוועג םינ טָאה קלָאפ
 ןעמוקסיוא זנוא טעװ ןעֿפלעזַא לַאפ ןייא ,,,ײז ןָא ןעסעגרַאפ ןעּב
 ןהעשעג סָאװ ,ץלַא יװ רעגיר'הנישמ ןיא -,ןעּבײרשַאּב וצ דניצַא
 | ,םילשירי ןיא ָאקװד רע זיא

 ףז טעװ רעזעל רעד יװ ,טָאה עינָאטנַא םירופ-סָאלש רעד
 ,הירומ גרַאּצ ןעגילײה ס'נופ לעטירד ײװצ ןעמינרַאּפ ,ןעגָאמרעד
 סונקרוה ןנחוי טָאה רעטעּפש ,םינודקומ יד םיא ןעּבָאה טיוּבעגסױא
 .תיּב םעד ןעציש וצ גנוטסעפ ַא ןיא סָאלש םעד טֿפַאמעגרעּביא
 רַאֿפ ןעטלַאהעג גנוטסעפ יד ןעמ טָאה טײצ ןייז ןיא ןיוש ןשדקמה
 טסײג רעשירעמענרעטניא רעטסיײרד רעד רעּכָא ,ןעמענוצניא טשינ
 .רַאפ טָאה רע .טנענונַאּב םינ םימרעד יז טָאה ןעסודרוה ןופ
 ןוא ןייניּב ןעצנַאג םעד טרעטײרּברַאֿפ ,מנעװ:רעױמ יד טקרַאטש
 -וצ ,סרעלֿכײּפש ,ןעטַאטשרַאװ ,ןעלַאנעסרַא ,ןעקַארַאּב טיוּבעגוצ
 טוָאלעג טָאה רע ,תוסיּפּת ײלרע'לּכ רעּבָא טּפיױהרער ,סענרעטס
 :נײא עפיט ןעטרָאד טרעיוּבעגסױא ,זלעפ ןעטסעפ סעד ןעכיײלגסיוא
 עגיטֿפעמ יד ,טנעװ עֿכױה ײז ףױא טױּכעגפיױא טָאה ןיא ןעטינש
 .תיּב ן'טימ ןעדנוּברַאפ ןַאד רע טָאה ןייניּב ןעצנַאג ם'נוֿפ עסַאמ
 ןעּבָאה ךַאד ריא ןופ סָאװ ,עדַאנָאלָאק רעֿכילרעה ַא ףרוד שדקמה
 טָאה בצמ ַאזַא ןיא טָא ,שדקמה-תיּב ם'נופ ןעפייה יד ןהעזעג ףיז
 .ירַא תושר סעסודרוה ןוֿפ זיא רע תעשּב .סָאלש רעד ןענופעג ךיז
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 ןהעזענסױרַא ןעּבָאה רעמיור יד .,רעמיור יד ןוֿפ תושר ןיא רעּב
 ןעּבָאה ןוא ןייניּב ם'נופ תולעמ עגירעּביא יד ןוא טײקרַאטש יד
 לל5ּב יז יענײז ףיורעד סָאװ ,ןעקעווצ ערעײז רַאפ טצונענסיוא םיא
 סעסוטַארג ןופ טײצ רעצנַאנ רעד רַאֿפ .תוירּב עסיורג ןעזעװעג
 . טימ עלערַאטיצ םלַא טנידעג עינָאטנַא סָאלש רעד טָאה הלשממ
 ַא ןעֿפיָאװעג ןעּכָאה תוסיפת עשיררערעטנוא  ענַײז ,ןָאזינרַאג ַא
 ןעטרָאהָאק יד ןעװ ,קלָאפ םעד ײװ ,םידרימ עלַא ףיוא המיא
 .ֿפיא ַא ןעקיטשרעד וצ ןרעיומ ערעײז ןוֿפ ןעמוקסױרַא ןענעלפ
 ןערעװ טריפעננײרַא טנעלפ סָאװ ,ןעדיא םעד ףיוא יײװ !דנַאמש
 עשיררערעטנוא יד ןיא  ןעדניװשרַאפ וצ ןרעױט עגיזָאד יד ףרוד
 | : !תיסיּפּת

 ,השעמה-רופיס רעזנוא וצ ןערעקמוא רעריוװ יז לימָאל רעּבָא
:2 8 

 יד ןוֿפ תימישר יד ןענעװ לעֿפַאּב םרָאטַאריקָארּפ םעיינ םעד
 טָאה 'מ ןיא עינָאטנַא סָאלש ןיא ףיוא ןעמוקעגנָא זיא ענעגנַאפעג
 זיא םורַא נעט ײװצ ןיא ,ןעװענ םיײקמ ךילטקניּפ ןעטרָאד םיא
 -עק ןייז ןיפ ןערָאװעג טריפעגסױרַא רעֿכַאלקילנמוא רעטצעל רער
 .ענ ןיוש זיא ןוּכירט ם'נופ שיט ץ'פיוא ,השירדו-הריקח וצ לרעמ

 םוצ גימרַאֿפ ,סעלעּבַאמ ןיא טרדסעגסיוא ,טֿפירַאּב רעד ןענעל

 וצ געוו ץ'פיוא ןייז ןיוש רע טעװ םורַא טינימ ףניפ ןיא ,ןעקישּפָא
 ץַאלַאּפ ם'ניא טלעטשענּפָא טַאהעג ןַאד ףיז טָאה סָאװ ,ןסוטַאליּפ
 -  ,ןויצ גרַאּב ץפיוא

 רעניטֿפול ,רעמַארעג ַא ןעװעג זיא עירָאלעצנַאק סנוּבירט םעד
 ן'רַאֿפ טסַאּפעג טָאה'ס סָאװ ,תיבישה רעד טימ טרילּבעמ = ,רדח|

 רעד טָאה ,טרעטַאמרַאפ גיטנָאק ,ןעטסָאּפ ןעגיטֿפיװ .ַאזַא ןופ רַאה
 רעד ןערעװ גיטרַאֿפ טעוו'ס זיּב ,טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןוּבירט
 .עג רע טָאה ,גָאמ ןופ העש רעטעביז רער ןיא ,טציא ,טכירַאּב
 .ָאק רעד ןיֿפ ךאד ץֿפױא גנוגעװַאּב ןוא טפול עשירפ ךָאנ טקנַײּב
 ןעדיא יד ןעוט סָאװ ,ןעקיקנָא ףיוא ןָאק'מ ןענַאװ ןופ ,עדַאנָאל
 .רעּבײרש ןוא עגינעטרעטנוא ענײז ,שרקמה.תיּב ןופ ןעפייה יד ןיא
 -  .גירלורעגמוא ןעוועג ףיוא .םינּפַא ןענײז

 ם'ניא טריֿפעג טָאה םָאװ ,ריש רעד ןיא טָאה טײצ רעד ןיא
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 .םילש דניּב ַא טיט שנעמ ַא ןע עזיוועג ךיז ,ןײרַא רעמיצ ןעגיאייברעד
 .ַאה ַא יװ רעװש ןעװעג זיא לעסילש רעדעי ןוא ,טנַאה ןיא ןעל
 .עיוא יד ןעֿפרעגסױרַא ךײלג טָאה רענעמיקעגניירַא רעד רעמ
 | ,רַאה ם'נופ טײקמַאזקרעמ

 ,טגָאזעג ןוּבירט רעד טָאה -- ירא .םוק !סויזעג ,ַא --
 רעטניה ,שיט םיצ טרעטנעהענרעד ךיז טָאה שנעמ רעד זַא

 ןעּבָאה ,ןובירמ רעד ןעסעזעג לוטשנעל ַא ןיא זיא'ס יעכלעו
 עװָאקיצ ןעקילּב ערעײז םיא ףיוא טדנעװעג .,גניטרַאװרע ליפ לא
 ןיא םינּפ ןיײז ףיוא םירָאװ ,סנױזַא ןענָאז רע טעװ סָאװ ,ןערעה וצ
 ,גנישַאררעּביא ןוא טײקנעגָארטוצ ןופ קורדסייא ַא ןעגעלעג

 גירערינ רעהירפַא ךיז ,ןעּבױהעגנָא רע טָאה --- !ןיּכירט ָא --
 ּבָאה ףיא סָאװ ,ןערײריצמױרַא) ָארימ ּבָאה ךיא --- ,יָאטעג קוּב ַא
 ,ןעגָאז וצ ריד

 ?םויזעג ,ַאה ,ןהעזרַאֿפ ַא ךָאנ ,סָאװ --
 טינ זיא'ס זַא ,ןערײרנײא טנָאקעג ןײלַא ךיז טלָאװ ףיא ןעװ --

 ,ןעקָארשעג יװַא טינ ףיז יא טלָאװ ,ןהעזרַאפ ַא יװ רעמ
 אטח ַא --- רעגרע סָאװ ךָאנ רעדָא ,ןעֶכערּברַאפ ַא - ,ללּכה ---

 לחימ ןעמ ןָאק גנידצלַא ,ךָאד טסַײװ וד ?ענילּפי צמיד רעד ןענעק
 ---רעטעג יר ןוֿפ גנוֿכעװשרַאפ ַא ,רסיק ןעגעק ,הריבע ַא ,ןייז
 ,ינ ,טינ לָאטנײק סָאד -- םרעלדָא עשימיור יד ןע עגירײלַאּב רעּבָא
 ,רעטײװ עשז-לײצרעד ,,סויזעג

 .ענ ףימ טָאה סיטָארג םיירעלַאװ יװ ,רָאי טֿכַא דלַאּכ ןיוש --
 --- סָאלש םער ןיא ָאר שינעקנײפעג ן'רעּביא הניממ ןרַאּפ טכַאמ
 קנײדעג ףיא -- ,ןעּבױהעגנָא תערה:בושי ַא טימ שנעמ רער טָאה
 ץ'תובייחתה {יר ןעמונעגרעּביא ּבָאה יא ןעװ ,ןעגרָאמהירּפ םעד ךָאנ
 הרירמ ַא ןעװעג יא רעהירֿפ גָאט ַא טימ ,עלעטש רעײנ ןיימ ןיפ
 .עג טעגרהרער ןענײז ןעדיא ףס ַא ,ןעסַאג יד ןיא געלשעג ַא ןיא
 ,עטערנואװרַאֿפ ןוא עטיױמ טַאהעג ןעּבָאה רימ ךיוא ןוא ,ןערָאװ
 ןעועג הרירמ רעד ןופ הּביִס יד זיא ,טרערעג טָאה'מ גילדעװ
 :פָארַא טָאה'מ סָאװ ,לעגיצ ַא ,רָאטַארוקָארּפ ן'פיוא טַאטנעטַא ַא
 ןיא רָאטַארוקָארּפ םעד ןעּפָארטעג טָאה ,ךַאד ןיֿפ טרעדײלשעג
 ןעגיבלעז ץפיוא ,דרע רעד ףיוא דרעפ ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא םיא
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 .ענ םיא ךיא גָאה ,ןוּבירמ ָא ,טציא טציז וד ןעֿפלעװ ףיוא ,לוטש
 םענעדנוכעגרעֿביא ַא טימ קילגמוא ץ'כָאנ גָאט ַא גידנעציז ןהעז
 טָאה ןוא גנומיטשַאּב ןיימ ןעגעװ ןעװעג עירומ רימ טָאה רע ,ּפָאק
 .ײז ײז ףיוא ןרעמינ יד ;ןעלסילש עגיױָאד יד ןעּכעגעגרעּביא רימ
 ןעלסילש יד וַא ,טרעלקרע רימ טָאה רע ,ןרעמַאק יר טול ןענ
 .יק ײז ,טגָאז רַאֿפ רימ טָאה ןוא ,טמַא ןיימ ןופ ןעֿפײצ רעד ןענַײז

 ?ענ ןיא םיא רַאפ שיט ץפיוא ,ןעּבעג וצ םינ טנעה יד ןיא םענ
 ןוא טנעפעעגרערנַאנוֿפ יז טָאה רע ,הליגמ ענעטעמרַאּפ ַא ןעגעל
 ןענַאלּפ יד ןענײז סָאד, ,ךיז וצ רעטנעהענ ןעפורענוצ ףימ טָאה
 ןענײז ןענַאלּפ ,טנָאועג רימ וצ רע טָאה ,'ןרעמַאק-הסיפּת יד ןופ
 ---,| רָאנ ןעטש-עּביױא ם'נופ ןַאלּפ רעד זיא םָאר טָא, ,ײרד ןעזעװעג
 רער יא ןרָאג ןעטײװצ ם'נוֿפ זיא רעד -- ,ןעּבענעגוצ רע טָאה
 , "ןָא ריד ײז יורט היא ,ןעטשרעטנוא ם,נופ ןיא

 ףיסומ טָאה רע ןוא טנַאה ןוֿפ ןעמונעגוצ םיא ייּב ײז ּכָאה ךיא
 .ףּכית עשז-ײג ;ןענאלפ יד ןוא ןעלסילש יד וטסָאה דניצַא, :ןעװעג
 רעמַאק רעדיװטעי ףוזַאּב ;הסיֿפּת רעד טימ ךיז ןָאקַאּב ןוא .דימו
 וצ םוא ,;רעדָאּפ זיא-סע-סָאװ ךיז טעװ רעמָאט ,םורַא ײז קוק ןוא
 .םױל וטסגעמ ,ןעטנַאטסערַא יד ןעגעק רעסעּב ךיז ןענערָאװַאּכ
 ןײלַא, וטסיּב רימ ץוחַא םירָאװ ,ןעלטימ ןעמעננָא שינעהעונייא ןײד
 -,טינ רענייק רעמ ןוא ו ד ,תיּבה-לעּב ָאד

 ,ןיניצקעװַא טיײררעגסיוא ךיז ןוא ןָאטעג גיונ ַא ךיז ּבָאה ףיא
 רָאנ ּבָאה ףיא ,ךַא, ,ןָאטעג ףיר ַא רעדיװ ךימ טָאה רע טשרע
 סרעטנוא ם'נופ ןַאלּפ םעד רימ ּבינ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעסעגרַאֿפ

 יר טָא ,סויזעג ,טסהעז, ,טגנַאלרעד םיא ּבָאה יא ,"ןרָאנ ןעטש
 ףיוא רעגניפ ן'טימ גידנעטײטנָא ,טנָאעג רע טָאה -- ??רעמַאק

 - -רַאפ ןעציז רעמַאק רעניזָאד רעד ןיא, ,צ רעמונ רעמאק רעד
 .טינ םײװ'5 ,ןענייז ײז ;רעֿכערּברַאפ עסיורג ,ןעשנעמ יירד טרַאּפש
 טציא ןעמוק ןיא טערקעס:הכולמ ןעגיטכיוו ַא ןעגנַאנרעד ,ױזַא יװ
 .טָאה רע) ויא עֿכלעװ ,טײקגיריגײנ רעײז רַאֿפ ףָארמש יד ּפָא
 ' יװ רענרע ןעֿפַאז עֿפלעזא ןיא (ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא גניירטש
 ןעסירעגסיוא ,ןעגיוא יד ןעכָאטשעגסױא יײז טָאה'מ ,ןעכערּברַאּפ ַא
 .ָאט ײז ,ןעטנוא ןעטרָאד גיּבייא ףױא טרַאּפשרַאּפ ןוא רענניצ יד
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 סָאװ ,רעסַאװ טימ םיורּב רעסיוא ןעמיקַאּב טינ ךַאז םיש ןיק ןער
 ףיז טֿכַאמרַאפ ךָאל יד ןטנַאװ רעד ןיא ךָאל ַא ףרוד טגנַאלרעד'מ
 .ענ ּבָאה ךיא *?םויועג ,ןענַאטשרַאּפ ךימ וטסָאה ,עלעריט ַא טימ

 +יװ רימ ףייא טָאה ןוא טנָאזעג רע טָאה ,'טוג, ,עי זַא ,טרעפטנע
 וטסלָאו ךָאז ןייא ךָאנ, ,הארתה ַא טימ יװ ױזַא ןָאטעג קוק ַא רעד

 + רעמונ -עמַאק ,רעמַאק רעד טָא ןוֿפ ריט יד ןעסענרַאפ טינ

 לָאמַא ךָאנ טָאה רע ,!םוױעג יז ןיא טָא .,ןרָאנ ןעטשרעטנוא .ןיא
 רעסעּכ ױ ידּכ יװ ױזַא ,צ רעמינ ףיוא רעגניפ םער טגײלעגױײרַא

 רָאט צ רעמונ רעמַאק עגיזָאד יד, --- ,ןורּכיז ןיימ ןיא ןעצירקוצנײַא

 רָאט רענײק .ןערעװ טנעפעעג טינ ןפוא-םושּב ןוא טיִנ לָאמנַײק
 .ָאט ןוא ,'טינ ףיוא ןײלַא יד וליֿפַא ,,ןײגסױרַא רעדָא ןײרַא םינ
 ײז ןעלעװ רעמָאט , ,טגערֿפעג ךיא  ּבָאה --- {ײז ןעּברַאטש רעמ
 ןַײז רעמַאק יד טעװ ,ןעפורעגּפָא םיטַארג ףיז טָאה -- ,ןעּברַאטש
 ןעלָאז ײז ידֹּכ ,וצניהַא טצעזעגנײרַא עקַאט ײז טָאד'מ .רבק רעײז
 "?ןענַאטשרַאּפ .ןעדניװשרַאֿפ גיּבייא ףיוא ,ןעּברַאטש

 / .  ףעוָאלענּפָא ךימ רע טָאה רעטרעװ יד טימ
 סייא ןעגױצענסױרַא טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגיװשטנַא זיא םייזעג

 עטלעגרַאּפ ,תולינמ ענעטעמרַאּפ ירד עקינוט ןייז ןוֿפ ןעּבלַאפ ירד
 ענײא ןעּבילקעגסױא טָאה רע ;ןעצונַאּכ ןעטּפָא ןוֿפ ןוא םײצ ןיֿפ ,

 טָאה ןוא ןוּבירט ןרַאפ שיט ן'פיוא טײרּפשעגסױא יז טָאה ,ײז ןופ
 : :טנָאועג

 ,ןרָאג ןעטשרעטנוא ם'נופ ןַאלּפ רעד זיא טָא --
 ץ'רעּביא ןעניוכעגרעבירא ךױ ןעּבָאה ענעועװעגײּברעד עלַא

 ;םָאר טָא טנעֿכײצעגנָא ןעוועג זיא'ס ןעבלעוו ףיוא ,ןַאלּפ

 שי  ח ! ח | ו
 ,ץסושַארג ןוֿפ ןעמיקַאּב בָאה ףיא סָאװ ,ןַאלּפ רעד זיא סָאד ---|

 רעמַאק יר יא טָא ,טסהעו -- טגָאזעג םויזעג טָאה --- ןוּבירט
 ,צ רעמוצ

 ?ןֿפּב ןיא --- טרעּפטנעעג ןיּבירט רער טָאה -- העז ףיא --
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 --- ןוּבירט ,הלַאש ַא ןעלעטש ןעלעװ טציא ריד ףיא טלָאװ - --
 ,טנָאועג תווינע טימ רעהעוֿפױא רעד טָאה

 ,נערפ ---
 סָאר טָאהעג שינ ןעדנַאטשמיא עכלעזַא ײּב ןעד ךיא ּכָאה --

 {גיטֿפיר ןוא רעכיז רַאפ ןַאלּפ ןעגיזָאד םעד ןעטלַאה וצ טכער
 ,שרערנַא עשז-יוװ ,  יַאדװַא ---
 ,רעגיטכיר ןײק םינ זיא ןַאלּפ רעד רעּבָא ,עי --

 .ןעגיוא יד ןעּבױהעגּפיא גנוניוטשרע טימ טָאה ןוּבירמ רעד
 --- טדוחעגרעגיא סויזעג טָאה --- רעשלַאֿפ ַא זיא ןַאלּפ רעד ---

 ןעמשרעטנוא ם'ניא ןרעמַאק ףניפ רָאנ ןעזיװעגנָא ןיא םיא ףיוא
 ,סק עו ןַארַאֿפ ןעטרָאר יא רעּבָא ןתמא רעד ןיא ,ןרָאג

 ?ם ק עו טסײה סָאװ --
 "רער ןיא יא רע יװ ,ןרָאג םעד ןעזײװ ריד ףיא לעװ טָא --

 | ,הרעשה ןײמ טייל ןײז ףיַאד רע יװ רעדָא ןהמא
 ףיוא טנעכײצעגנָא ,ךַאלעװָאט-ּביירׂש עניײז ןעמונעג טָאה רע ןוא

 ;ןובירט םעד םיא טגנַאלרער ןוא ןַאלּפ ןעדנעגלָאּפ יז ןופ םענייא

 | װ | 6 | ו 2 ש | וש
 שו |

 'קוק ַא ,טגָאועג ןוּבירט רעד טָאה -- טֿפערעג טסיּב וד --
 ףיס ַא ןיוש זיא'ם זַא ,גידנענײמ ןוא גנונעבײצ רער ףייא גידנעּבעג
 רערָא ןאלּפ םעד ןרעדנע ןעסײה לעװ ףיא --- השעמה:ריּפיס  םוצ
 רע ,םיא ףָאנ ןעמי וק |ןעגרָאמ טסנָאק ,םעײנ ַא ןעֿפַאמ רָאנל:רעסעּב

 : ,גיטרַאּפ ןייז ןיוש טעװ
 ,טרָא ןֿפ -ענַאטשעגפיױא רע זיא רעטרעװ יד טימ
 ,ןוּבירט ,סיוא רעטײװ .ףימ רעה רעּבָא --
 !ןעגרָאמ ,םויזעג ,ןעגרָאמ ---
 ' ןענײלּפָא טינ ןעמ ןָאק ,ןעגָאז ריד ליװ ףיא סָאװ ,סָאד -=
 צעל ןיא טזָאלעגּפָארַא רעריװ ךיז ןיּבירט רעד טָאה גידלודעג

 ,ןײרַא לומש
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 תווינע טימ סויזעג טָאה --- רוציקּב ןעֿפַאמ סע לעװ ףיא --
 ּבָאה יצ :ךַאז ןײא ךָאנ ןעגערפ ףיד זומ ףיא רעּכָא -- טגָאזעג
 רימ טָאה םוטַארג סָאװ ,סָאד זַא ,ןעּבױלג טּפרַארעג טינ ןעד ףיא
 {תמא ַא זיא ,ץ רעמונ רעמַאק ןופ ןעטנַאטסערַא יד ןעגעװ טגָאזעג

 רעד טָאה -- ןעּבױלג וצ ןעװעג בייוחמ םיא וטסיּב יֵאדװַא ---
 .ַאְק רעד ןיא זַא ,טגָאזעג ריד טָאה רע -- ןעפורענּפָא ךיז ןֹוּבירש
 .םױרַא טימ ,עדנילּב ,רעכערּברַאֿפ:הֿכילמ | ײרר ףיז ןעניפעג רעמ
 ,זַא עקַאט אמהסמ ךָאר סע ןיא ,רעגנוצ ענעסירעג

 ,טינ ןַא ,השעמ יד ךָאד זיא םאד טָא --
 קרַאטש רעריוו ,ןעפורעגסיוא ןוּביוט רעד טָאה --- ? שטייטפ +-

 ,טריסערעטניארַאֿפ |
 ,ןוּבירמ ,טּפשמ םער סױרַא ןײלַא גָארט ןוא םיוא ףימ רעה ---

 .רעּביױא ם'נופ ןרעמַאק עלַא טרידיװער ךיא ָאה לעּפַאּב ץטיול
 וצ טינ לָאמנײק לעּפַאּב רעד ,ןעטשרעטנוא םעד ֹויּב ןרָאנ ןעטש
 -ָאװעג םייוקמ גנירטש זיא 7 רעמונ רעמַאק ןופ ריט יד ןענעפע
 .סערַא ײרד יד ןעמ טנעלֿפ רנַאנַאכָאנ רָאי טכַא עצנַאג יד ,ןער
 - ,טנַאװ ןיא ךָאל רעד ףרוד ןעקנ רט ןוא ןעסע ןעגנַאלרער ןעטנַאט
 וצ קוק ַא גיריגיינ ,רעמַאק רענעי וצ ןעגנַאנעגוצ ךיא ןיִּב ןעטכע
 +רע רעריװטעי רעּביא ןענײז סָאװ .,עֿכַאלקילגמיא יד ףיוא .ןָאט
 טלָאװעג ּבָאה ףיא ,ןעּבעל םיּב ןעּבילּבעג גנַאל ײזַא גנוטרַאװ
 ןעּבעגעגרעטנוא טינ ףיז טָאה סָאלש רעד רעּבָא ,רימ יד ןענעפע
 .רעּביא יד ןיא ,ןָאטעג פיטש ַא רימ ןעּבָאה ןַאד ,לעסילש םעד
 .עיװַאז עטסָאררַאֿפ יד ןיפ ןעסירעגסיוא יז טָאה רימ עטליופעג
 .גינײװעגיא ןעמוקעגנײרַא ,דרע רעד ףיוא ןעלַאפעג זיא ןוא סעס
 :ַאנ ,רנילּב ,טלַא ---ןעשנעמ ןייא רָאנ ןע גופעג ןעטרָאר ףיא ּבָאה
 יד םיא ןטנײז סענעטלָאק עטפע לקעגפיונ וצ ןיא ,גנוצ ַא ןהֶא ,טעק
 .םיוא טָאה טיוה ןייז ,טסורּכ רעד רעּכיא זיּב ןעגנַאהעגנּפָארַא רָאה
 טנַאה יד טקערטשעגסױא טָאה רע .טעמרַאּפ רעד יװ טָא ןהעזענ
 ךילנע רעכיג ןענייז רעגניפ ענייז ףיוא לעגענ ענעגייּברַאפ יר ןוא
 ַא ןעטלָא םייּכ ּכָאה ףיא .,לעגײֿפיּבױר ןופ | ןעלערק ףױא ןעװעג
 לעק ָאש ַא רָאנ טָאה רע .םיריבח עניײז ןענייז ואװ ,ןָאמעג גערֿפ
 .נעפָאה ,רעמַאק יד טקוקעגמורַא ןעּבָאה רימ ,ָּאק ן'טימ ןָאמענ
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 .ןעקורט ןעװעג ןענײז טנעװ יד ןיא ןעליר יד ,ועניפעג וצ ײז גיד
 ןוא ןעטנאטסערַא ײרד ןעװעג טרַאּפשרַאּפ ןעטלָאװ ןעטרָאד ןעװ
 .יא תוחּפה.לֿכל ךָאד ןעטלָאװ ,ןעּברָאטשעג ןעטלָאװ  ײז ןופ .ײװצ
 ,רעניײיב ערעייז ןעּבילּבעגגי עב

 ימגערפעג ןוּבירט רעד טָאה ? הרעשה ןײד זיא עשז-סָאװ ---
 רנַאנַאֿפָאנ רָאי טכַא עצנַאג יד זַא ,ןוּבירט ,זיא הרעשה ןײמ ---

 / ,טנַאטסערַא ןיי א רָאנ ןעסעזעג רעמַאק רעד ןיא זיא
 סָאה ןוא רעהעזפיוא םעד טקוקעגנָא ףרַאש טָאה ןוּבירט רעד

 | ;טגָאזעג
 .ָארּפ םעד סיטַארג טסגירלושַאּכ וד ! סויזעג ,גנוצ ןַײד טיה ---

 ,ןעֿפערּברַאפ ןערעּברַאה ַא ןיא ךָאנ טינ ביײא ,ןעגיל ןיא רָאטַאריק
 | טגָאזעג ןיא טגײנרַאפ יז טָאה םויזעג
 !תועט ַא ןעּבָאה טנָאקעג טינ ןעד רע טָאה --
 ץיח טימ ןוּבירט רעד טָאה --- טכערעג ןעװעג ןיא רע ,ןַײנ ---

 .עג ויא רע זַא ,תורע ןעגָאז רעטרעװ ענעגייא ענײד --- טגָאזעג
 טֿכַא וַא ,טנָאזעג ןײלַא סָאװ.רָאנ ךָאד טסָאה וד ,טכערעג ןעװ
 ןעסע ןײרַא רעמַאק רעד ןיא טגנַאלרעד ןעמ טָאה רנַאנַאֿפָאנ רָאי
 ,ןעשנעמ ירד רַאּפ ןעקנירט ןוא

 .ערנואווַאּב רעײז ןענָאקרעד טזָאלעג .ןעּבָאה עגינעטרעטנוא יד |
 רעבָא ,רַאה רעײז ןופ גנוקרעמַאּב רעגיניזפרַאש רעד רעּביא גנור
 ;טמעשרַאּפ טינ רָאה ַא ףיוא וליֿפַא ףיז טָאה םויזעג

 ,השעמ רער ןוֿפ טפלעה ַא רָאנ טרעהעגסיוא טסָאה וד --
 וטסעװ ,השעמ עצנַאג יד ןעֶרעװ רָאװעג טסעװ וד זַא ,ןוּכירט |

 ןָאטעג ּבָאה ףיא סָאװ ,ןיוש ךָאד טסײװ וד ,רימ טימ ןייז םיּכסמ
 טזָאלעג ,ןײרַא רָאּב ןיא טקישעג םיא ּבָאה ךיא :טנַאטסערַא ן'טימ
 ןוא רעיױט םוצ םיא טריפעגסױרַא ,ןעדײלקנָא ןוא ןערעשּפָא םיא
 - רוטּפ ןיִּב ףיא זַא ,טניײמענ ןיוש ּבָאה ךיא ,ןײג  םיא .ןעסייהעג
 םיא טָאה'מ ןוא קירוצ ןעמוקענ רע ןיא טנײה ,קסע ןעגיזָאר ם'נופ

 טָאה ןערערט ףרוד ןוא םענימ ףרוד ,רימ וצ טריפעגנײרַא רעדיוו
 .נַײרַא םיא לָאז'מ ,ליװ רע זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןעּבעגעג רימ רע
 זַא ,ןעליו ןייז ןָאט ןעסיײהעג ּבָאה ףיא ,ןײרַא רעמַאק ןײז ןיא ןעריפ !

 ,ןָאטעג םיר ַא ףיז רע טָאה ,ןצניהַא ןעריפ ןעמונעג םיא טָאה'מ

4322 



 ןעטעּב ךיז ןעמונעג ,ײז גירגעשוק  ,ןוא םיפ יד וצ רימ ןעלַאֿפעג
 םימ ןײג ףיוא לָאז יא ,ןישל.םיטש ןעֿפילגָאלק ןייז  ףיוא .םימחר
 ;סערַא ײרד יד טימ שינעטער יד ,טגלָאפעג םיא יא ּבָאה ,םיא
 ,ןערירֿפוצ ךיא ןיִּב טציא ,ןעהור טזָאלעג טינ ףימ טָאה ןעטנַאט
 | ,השקּב  ןייז ןָאמעג ּבָאה ךיא סָאװ

 ןעטנַאּפשעג טימ טרעהעגוצ ךיז ןעּבָאה ענעזעװעגײּברעד יד
 י | .סערעטניא

 ךֹד ןעניפעג רימ זַא ,טקרעמַאּב טָאה רעדנילּב רעד ןעװ --
 טנַאה רער רַאֿפ ןָאטעג ּפַאֿ ַא ףימ רע טָאה ךרעטַאק רעד ןיא
 ךרוד ,יד יװ ױזַא , טנַאװ ןיא ךָאל ַא וצ טריֿפעגוצ ףימ טָאה ןוא
 ףיא ּבָאה ןעטֿפענ ,ןעמע םעד ןעגנַאלרעד םיא טנעלֿפ'מ רעכלעװ
 טלָאװ םלעה ַא זַא ,םױרג גינעג ןיא יז םגה ,ןהעזרַאפ סעּפע יז
 רעד טָאה ,טנַאה ןײמ גירנעוָאלסױרַא טינ ,ריא ףרוד ןעגנַאגעגבריד
 טוָאלעגסױרַא ַא טָאה ןוא ְךָאל רעד וצ םינּפ ןייז טקורעגוצ רעטלַא
 .טנעענּפָא םיא טָאה גנַאלק רעֿכַאװש ַא ,הייח ַא ןופ יו םיטש ַא
 ןוא ןעדנילּב םעד ןעסייטשעגּפָא ךיא ּבָאה רעטפעלפעג ַא ,טרעֿפ
 יז טָאה טשרע ?ָאד זיא רעװ :לוק ַא ףיוא ךיוה ןעפורעגסיוא ּכָאה
 ןָאפעג ײרשעג ַא לָאמ ַא ךָאג ּבָאה ףיא ,ןעפורעגּפָא טינ רענײק
 וצ ?!רַאה רעד טָאג זיא טּבױלעג , :הבושת ַא טרעהרעד ּכָאה ןוא
 ףיא ,רעמיצנעיורפ ַא ןוֿפ םיטש ַא ןעװעג סע זיא שודיח ןעטסערג ןײמ
 :רעפטנע ַא ןעמיקַאּב ּבָאה ןיא ?!וטסיּכ רעװ, ;ןָאטעג גערפ ַא ּבָאה
 ריא טימ םייהרעגידעּבעל ָאד ןעּבָארגַאּב זיא סָאװ ,לארשי-תּכ ַא,
 ףיא ,?ןעּברַאטש רימ ןעלעװ םינ ַא ,רעֿכיג זנוא ףלעה ,רעטכָאט
 רָאװעג ,ריד וצ טלײַאעגקעװַא ָּאה ןוא טימ ןעּבעגעגוצ יז ּבָאה
 .ןעלעֿפַאּב ענייד ןערעװ

 ,ןעּביױהעגפיוא גידנעלייַא ךיז טָאה ןוּבירט רעד
 העז ךיא --- טנָאזעג רע טָאה -- סויזעג ,טֿפערעג טסיּב וד --

 .לַאפ ַא ןעװעג ןיא ןַאלּפ רעד ,ךילרעּפנײשַאּב םױרַא םציא סָאד
 .עג םינ הוא ןיא ןעטנַאטסערַא ײרד יד טימ השעמ יד ןוא ,רעש
 םיירעלַאװ יװ ,רעמיור ערעסעּב ןַארַאֿפ ,ןעגיולפעג םינ ןעגיוטש
 ,םוטָארג

 סנעדנילּב ם'נוֿפ -- טגָאװעג רעהעופיוא רעד טָאה --- עי --
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 *ער טגעלפ רע ןַא ,ןעסיוטשעג ךיז ךיא ּכָאה תועונּת ןוא סענימ
 רע סָאװ ,ןעסע םער רעמיצנעיורפ יד ןעּבעגרעּביא גיסעמלענ
 .ןעגירק טנעלפ

 ןובירט רעד טָאה -- ןעשרָאֿפסױא ךַאז יד ןעֿפרַאד טעוו'מ ---
 | / ,טנָאזעג

 ףיז ןוא עטמַאַאּב ענײז ןוֿפ םענימ עטנַאּפשעג יד טקרעמַאּב
 טָאה ,תֹודע רַאפ ײז ןעּבָאה וצ טוג ץנַאג זיא'ס זַא ,טרעלקַאּב
 ;ןעּבעגעגוצ רע
 ,עלַא טמוק ,ןעײרּפַאּב רימו-ףּכיּת רעמיצנעױרֿפ יד ןעלעװ רימ -- ||

 ,טעטנאק ןעועװעג ןיא סויזעג
 רע טָאה -- טנַאװ יד ןעכערּבכרוד ןעזומ ןעלעװ רימ --

 לָאמ ַא ויא'ס ואװ ,טרָא םעד ןענופעג ּבָאה ףיא --- טקרעמַאּב
 ןוא לעגיצ טימ טרעױמרַאפ טסעֿפ זיא רע רעּבָא ,רימ ַא ןעוװעג
 ,ײמשרענ

 ;רעּבײרש יד ןוֿפ םענײא וצ ןעּפורעגּפָא ךיז טָאה ןוּבירט רעד
 םעד ןוא !רעכיג ,גײצעג טימ רעטעּברַא ךיילג רימ = קיש --

 םיא טעװ'מ זַא ,העז ךיא ,ועקישּפָא טינ ךָאנ ריא טלָאז טֿכירַאּב

 | | ,ןעכַאמרעּביא ןעזימ
 ,עירָאלעצנַאק ןופ סױרַא ײז ןענײז םורָא עלַײװ ַא ןיא
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 ,ייווצ לעטיפאק

 .ענעּבארגאב טייהרעגידעבעל ײד

 טימ טײהרעגירעּבעל ָאד ןעּבָארנַאּב זיא סָאװ / ,לארשי.תּב א,
 ,ןעּברַאמש רימ ןעלעװ טינַא ,רעכינ זנוא ףלעה ,רעטֿפָאט ריא

 ןעמונרַאפ ,רעטלַאה-לעסילש רעד ,סויזעג טָאה רעֿפטנע םעד טָא |
 ןעטרעסעּברַאפ םעד ףײא טָאה רע עֿכלעװ ,רעמַאק רעד ןופ
 יַאדװַא - ךיז טָאה רענעײל רעד ,+1 רעמונ טימ טנעֿפײצַאּב ןַאלּפ
 :קילגמוא .עגיזָאר יד ןעזעװעג ןענײזס רעװ ,ןעסיױטשעגנָא ךײלג
 ןּ ,ףַאלדנע, :טגָאזע ג ןײלַא ףיז וצ ָאמּתסמ טָאה רע ןוא ,עֿכַאל
 ,"רעטסעווש ןייז ,הצריּת ןוא עמַאמ סרוח

 - ,ןעזעװעג עקַאט סע ןיא ײױזַא ןוא
 ןעװ ,ןעגרָאמהירּפ ןעלַאטַאּפ םעד ןיא ,קירוצ רָאי טכַא טימ

 ןיא יז ןעריפקעװַא ןעסיהעג סוטַארג טָאה ,ןעגנַאֿפעג ייז טָאה'מ

 טָאה -רע ,געװ ןופ ןעמַארוצּפָא ײז ידּכ- ,עינָאטנַא גנוטסעפ רעד
 לײװ ,רַאֿפרעד גנוטסעפ .יד ןעּבילקענסױא | קעווצ ןעגיזָאד ץּכילוצ

 .ַאק יד ןוא --- ,תושר ןעטקעריד ןײז רעטנוא ןענוֿפעג ךיז טָאה יז
 ןעסעגרַאפ טנָאקעג רעגנירג טָאה'מ לײװ ,רַאפרעד +1 רעמונ רעמ
 הנװּכ ןייז ןעד ,רעמַאק רערעדנַא .זיא'ס.רעכלעװ ןָא יװ ,ריא ןָא
 ןעטיג ַא ןיא רָאנ טינ ענעגנַאּפעג יד ןערַאּפשרַאפ וצ ןעװעג זיא
 ןעלָאז ײז ואװ ,טרָא ַאזַא ןיא עקַאט טרעײנ ,טרָא ןערעֿכז  ןוא
 .גנַאל ַא וליּפַא ןיז לָאז) ןערעֿכיז ַא .וצ ןערעװ טרעּפשנעעגרעּביא
 וצ ָארומ סָאװ טַאהעג טינ טָאה'מ ןעװ ,טֿכַאנײּב ,טיומ (ןעמַאז
 ןעריפּפָארַא ןעפָאלקש עניײז ןעסייהעג רע טָאה ,תורע רַאפ ןעּבָאה
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 {ריט יד ײז רעטניה ןרעיומרַאפ ןוא הסיפת רעד ןיא ענעגנַאֿפעג יד

 ,תומוקמ עטײװ ןיא טקישרַאֿפ ןעפַאלקש יד רע טָאה םעד ךָאנ
 ןוש רעמ טָאה רענײק ןוא ,ןרעדנַא ם'נוֿפ רענייא טרעדנוזעגּפָא
 יא טקַא ם'נופ רוּפש רערעי זַא ,ױזַא ,טרעהעג טשינרָאג ײז ןופ
 גניגירלישַאּב רעד ןופ ךיז ןעטיהרַאּפ וצ ידַּכ ,טקעמענּפָא ןערָאװעג
 לָאז השעמ יד ןעװ לַאּפ ןיא ,החיצר רעלעּפָאט רעגיזָאד רעד ןיא
 ןעטרַאװ וצ רעֿפײלג רַאֿפ ןעטלַאהעג םוטַארג טָאה ,ןערעװ הלגתנ
 ןעמוקעג רשפא טלָאװ רעכלעװ ,טיומ ןעֿפילריטַאג רעײז ףיוא
 יד ןופ גנורַאּפשרַאֿפ יד ;ךַאלדַײמרַאפמוא רעּגָא רַאֿפרעד ,םַאזגנַאל
 םלַא ןעלעטשסױרַא טנָאקעג רע טלָאװ הסיפּת ןיא ןעיורפ עריײּב
 .סיוא טינ ןעלָאז ײז ידּכ ,ףעוּברַאֿפ םענעגנַאנַאּב ַא רַאּפ ףָארמש
 ןיא סָאװ ,רעמַאק רעגיצנײא רעד ןיא רע טָאה ,רעננוה רַאֿפ ןײג

 טימ טנַאטסערַא ַא טצעזעגנײרַא ,רערעַײז טימ ןעדנוּברַאפ ןעוועג
 רעכלעװ ,גנוצ רענעסירעגסױרַא ַא ןוא ןעגיוא ענעֿכָאטשעגסױא
 .ןעקנירמ ןוא ןעסע רעײז ןעױרֿפ יד ןעגנַאלרעד טפרַאדעג טָאה
 טינ רעכילקילגמוא רעניזָאד רעד טָאה טלעװ רעד ןיא ןפוא-םושּב
 +1 רעמונ רעמַאק ןיא ענעגנַאפעג ירד ןעגעװ ןעגָאזסױא טנָאקעג
 ײז טָאה רעװ ןוא ןענײז ײז רעװ ,ןערעװ רָאװעג טנָאקעג טינ ןוא
 םוצ --- רָאטַארוקָארּפ םעד טָאה ןפוא ַאזַא ףיױא ,טצעזעגנײרַא ןיהַא
 .עגניֵא יז --- ןעלַאסעמ ןופ תוצע עשינָאלװײט יד קנַאדַא לײט
 ,ץוריּת ץטימ ,רוח:תיּב ןופ ןענעמרַאֿפ םעד ןעריקסיֿפנָאק וצ ןעּבעג
 רעֿפילרעזײק רעד ןיא ,רעדרעמ עדנַאּב ַא ןעֿפָארטשַאּב טוט רע זַא
 ,המורּפ ןייא ןייק ןעמוקעגנײרַא טינ ןופרעד רעּבָא זיא רעמַאקצַאש

 .ָאר םעד ןעריֿפסױא םייּב הלוּכחּת עטצעל םרָאטַאריקָארּפ םעד

 .ןיֿפ חיגשמ ןעגירעהַאזיּב םעד ןעפַאשיוצּפָא ןעװעג זיא ןַאלּפ ןעגיז
 -- רוס םעד טסואוועג טָאה רענעי סָאװ ,רַאפרעד טינ ,הסיפּת רעד
 :רער רָאנ --- ןעסיוװ וצ וליֿפַא ןעּבױהעגנָא טינ ןופרעד טָאה רע
 יָנוא רעד ןיא ןרעמַאק יד טנָאקעג יונעג ױזַא טָאה רֹע לײװ ,רַאפ

 ןעטלַאהַאּב וצ ךַאלגיממוא ןייז טלָאװ'ס זַא ,הסיפּת רעשיררערעט

 יקלַאש רעשירעטסיײמ ַא טימ .,ןעיורפ יד ןופ תואיצמ יד םיא ןופ
 רער ןיפ ןענַאלּפ עיײנ ןעכַאמ טזָאלעג םוטַארג טָאה טײקגיטֿפַאה

 ?רעּביא ײז טָאה ןוא ,11 רעמונ רעמַאק יד גידנעזָאלסױרַא ,הסיֿפּת

236 



 ןפוא םישּב ,ננערטש םיא טגָאזרַאּפ ,חינשמ םעיײנ םעד ןעּבעגעג
 ףַאז .יד ןיא םורַא ױזַא ,ע רעמונ רעמַאק יד ןענעֿפע וצ טשינ

 עריא ןוא רעמַאק יד ;גיציּפש ןוא גידכַאלײק ןערָאװענ ןָאטענּפָא
 *רַאפ ןיא ןעקניזרַאֿפ ןערָאװעג ןענַײז סנירענױאװניײַא עבילקילנמוא
 | ,שינעסעג

 םעד טשײקֿפַאלקערש רעצנַאג רעד ןיא ןעלעטשוצשרָאּפ ךיז ידּכ
 ןעריפ טזומעג ןעּבָאה רעטֿכָאט רעד טימ עמַאמ יר סָאװ ,ןעּבעל
 ןיא ןעּבָאה ןעמ ןומ ,דנַאנַאֿכָאנ רָאי טֿכַא הסיפּת רעד ןיא ןעטנוא
 ןופ רעגייטש ןעניררעהירפ רעײז ןוא גנודליּב עֿפױה רעײז ןעניז
 .קילג-גירהחינמ םעד ןעֿפײלגרַאֿפ רָאנ רענעײל רעד לָאז ,ןעּבעל
 ם'ניא ןעּבעל ןעטלעריײארַאּפ גנודליּב ןוא תורישע ןוֿפ ןיא ןעכַאל
 רעד ןיא ץנעטסיױקע יד ןוא םילשורי ןיא ץַאלַאּפ ןעכילטשריפ
 ,טנָאק רער ,עינָאטנַא גניטסעפ רער ןיא הסיֿפּת רעגיררערעטנוא
 | ןהַאלרעּפנײשַאּב זיא טסַאר

 םָאװ ,עמרָאפ יד ףרע ַא טָאהעג טָאה עז רעמונ רעמַאק יד
 ץנַאג ַא ןעװעג ןיא סָאד ,ןַאלּפ ןייז ףיוא טנעֿפײצעגנָא טָאה םויזעג
 עטרעפמולעגמוא עטקַאהעגמורַא םינ טימ רדח .רעטסיװ רעסיורג
 | ,סענָאלרָאּפ ןוא טנעוו

 .ּפֶא ףיז סָאלש רעשינודקומ רעד טָאה ןעטײצ ענידרעהירֿפ ןיא
 .תיּב רער ןענַאטשעג זיא'ס ןעֿפלעװ ףיוא -- גרַאּב ם'נוֿפ טלײמעג
 יװ ןהעזענסױא טָאה סָאװ ,הלעפ ןעלָאמש ַא ףרוד -- שדקמה
 ןעּבױהעגנָא רעטעּברַא יד ןעּכָאה הסיפת יד ןעיוּב םייּב ,ןילק ַא
 .לעֿפ ןעכילריטַאנ םניא ןעּבָאה ןוא זלעפ דַאסַאּפ ןעגידנופצ ם'נופ
 .גירנעײג ,ךָאנרעד ,31 רעמונ רעמַאק יד טקַאהעגרוד ןיײטש-ןעז
 111 ,14 ,' רעמונ רעמַאק יד טקַאהעגֿפרוד ײז ןעּבָאה ,רעטײװ
 רעמונ ץטימ ןעדנוּברַאֿפןעװעג + רעֹמַאק יד רָאנ זיא ײז ןופ 11 1
 רָאדירָאק םעד טריפעגֿפרוד ןעמ טָאה ןפוא םענעגיײא ן'פיוא ,11
 .טעּברַא רער ןופ סעצָארַּפ רעד ,וצפורַא ןרָאנ ן'ֿפױא ּפערט יד ןוא

 ןיא ןעקַאהסױא ײּב טרנעװעגנָא טָאה'מ יװ ,ַאזַא טקנוּפ ןעוװעג זיא
 םויה.רע ךָאנ ןָאק'מ עֿכלעװ ,םיכלמה-ירבק יד ןעולעֿפ יד
 .ַאק יר ןלעֿפ ןיא טרעיױּבעגסױא ,םילשֹורי ןופ טײז-ןיּפצ וצ ןהעז
 טנַאװ ַא טימ ןעסיורד ןוֿפ טֿכַאמרַאֿפ יז ןעט טָאה ,ש1 רעמונ רעמ
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 ּבילוצ :ריא ןיא ןעזָאלעגרעּביא רָאנ טָאה'מ ,רענייטש עסיורג ןוֿפ

 ןעקול עניטנייה ןיפ רעגײטש ן'פיוא ,רעבעל עניײלק עיצַאליטנעװ
 .ענ םוררוה טָאה ,סָאלש םערד גירנעגיטסעּפַאּב ,ןעטַאמרַאה רַאֿפ
 רענײטש ערעװיסַאמ ךָאנ טימ טנַאװ עניזָאד יד ןעגײלמורַא טזָאל
 עכלעװ ףרוד ,רענײא רעסױא רעכעל עלַא טרעױמרַאּפ טָאה ןוא

 ,טכיל סַאּפ רעלָאמש ַא ןוא טפול סָאװטע ןעמוקעגנײרַא ךָאנ זיא'ס
 ,ררח םעד ןעטֿפײלַאּב וצ ףַאװש וצ ןעװעג רעּבָא זיא סָאװ

 ,{} רעמינ רעמַאק יד ןעזעװעג ןיא ַאזַא טָא

 | ,ןײרַא גיניײװעניא ןעקיקנײרַא דניצַא רימָאל
 טָאה'מ סָאװ ,טנַאטסערַא ןעדנילּב םעד ןענעװ קנַאדעג םעד

 טָאה'מ ןעֿכלעװ ןיא ,טעשטעילַאקוצ . תוידזַֿא ַאזַא טימ םיא
 .ײרגוצ זנא טעװ ,+ רעמינ רעמַאק רעד ןופ טײרֿפַאּב טשרָאקָא
 ףעּביײשַאּב טציא ןעײג רימ עכלעװ ,המיא רעד וצ ןעט

 רעד ןיא גנינעפע רעד יײּב עמַאס ןעזעװעג ןענײז ןעיורפ ערייּב
 יל.ּבלַאה ךיז טָאה ערערנַא יד ,ןעסעזעג ןיא ײז ןופ ענייא ,טנַאװ
 .ײמש רעטרַאה רעליוה רעד ףיוא --- ריא ןָא טרַאֿפשעגנָא גידנעג
 ײז ףױא ןעלַאפעג זיא סָאװ ,ןײש רעגרַאק רער ,עגָאלרָאּפ רענרענ
 ןוא טנעמָאש ןיפ ןהעוסיוא םעד ןעּבעגעגוצ יז טָאה ,ןעּבױא ןופ
 ןעצנַאגניא ןעװעג ןענײז ײז זַא ,ןענָאקרער וצ רָאנ טקעלקעג טָאה
 ײז .ןעזָאלרַאפ טינ ָאד וליפַא יז טָאה עּביל יד רעּבָא ,טעקַאנ
 קילג ,קעװַא טהילפ תורישע ,טײהרענעמינעגמורַא ןעסעזעג ןענײז
 ,  ,טּבײלּב רעּבָא עּביל יד ,טקלעװרַאּפ גנינעּפָאה ,טדניװשרַאפ

 ענײא טעילוטעגיצ ןעסעועג ןענײז ןעיורפ ערייּב יד ואוו ,ןעטרָאד
 ,טַא לג ,טרילָאּפעגּפָא ןעװעג עגָאלרָאּפ יר זיא ,רערעדנַא רעד וצ
 טכַארּבעגוצ ןעּבָאה ײז רָאי טכַא יד רַאֿפ גנַאל יװ ,םיײװ טָאג ןייא
 המשנ רעד ןיִא ןעטלַאהרעד וצ גידנעֿפיז ,גנינעפע רער רַאפ ָאד
 טְרָאפ ןוא ןעכַאװש ן'מימ גנואײרֿפַאּב רעד ףיוא גנונעֿפָאה רעײז
 טגעלפ טײקלעה עֿכַאװש יד ןעװ ,טֿכיל לַארמש ןעכַאלרנײרפ ױזַא
 יז ןעװ ;טגָאט'ס זַא ,טסיאװעג ײז ןעּבָאה ,ןענעבנגנײרַא ךיז .ײז וצ
 ןיא זַא ,טגָאועגנָא שינרעטסניפ יד ײז טָאה ,ןעדניװשרַאֿפ טגעלפ
 רעטעװַאהרַאפ רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא טֿכַאנ יד ךיז טָאה ןעסיורד
 ױזַא ןיז טנָאקעג טינ ץעגרע ןיא טָאה עכלעװ ,טבָאנ יד ,טלעװ
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 םענעי ףרוד !טלעװ יד .ןעטנוא ָאד יװ ,רעטסניֿפ ױזַא ןוא | גנַאל
 .ײרּב ַא ףרוד יװ ײזַא ײז ןעגעלפ טנַאװ רעד ןיא טלַאּפש ןעלָאמש
 .עי ןיא תובשחמ ערעײז טימ ןעהילּפקעװַא רעיױט ןעניטכעמ ןעט
 .ןהֶא יד ןעצריקרַאֿפ וצ טֿפװעג ןעּבָאה ןוא ןײרַא טלעװ רענ

 ױזַא טלעװ רעד רעּביא גידנרעדנַאװמורַא ,ןדעש עגנַאל רועיש ַא
 יד ,ןוז םעד ךָאנ ענייא---גידנעֿכוז ןוא גידנעשרָאֿפ ,רעטסיג יד יװ
 ,טֿפזעג םיא ײז ןעּבָאה םי ןץפיוא ,רעדורּב םעד ךָאנ --- ערעדנַא
 :רָאמ ,טָאטש ר ע ד ןיא טנײה ;םי םעד ןופ ןעלזניא יד ףיוא ןוא
 טנָאקעג טינ ץענרע ןיא ךָאד טָאה רע ,רערעדנַא רעד ןיא ןעג
 ,םיא םימ ָאטינ ןענײז ײז ןמז:לּכ ,בשיּת רעגידנעטש יי ןייז
 ףיוא ןעטרַאװ גידנעטש ַא ןעװעג ןיא םויק רעײז יװ שקנוּפ םורָאװ
 ןעלעטשרָאֿפ שרעדנַא ךיז םיא טנָאקעג טינ ײז ןעּבָאה ױזַא ,םיא
 יװ ,ײז ךָאנ ןעכזמורַא ןוא ןעשרָאּפמירַא ןעגידנעטש ןיא רָאנ יװ
 רעדיװ ןופ שונימ יד טלָאמענסײא ןוימדח:חוּכ רעײז יז טָאה טפָש
 גידנענָאז ,המחנ עסיז ַא טליפעג ײז ןעּבָאה טפָא יװ ןוא !ךיז ןהעז
 .ןײק טינ רימ ןענײז ,טּבעל רע ץמז-לּכ , :רערערנַא רעד וצ ענײא
 ךָאנ רימ ןעּבָאה ,זנוא ןָא טקנײרעג רע ןמז-לֹּכ ןיא ,ענעסעגרַאֿפ
 ןָאק ,טּבעלעגרעּביא ןײלַא סָאר טָאה סָאװ ,רעד רָאנ *,גנונעֿפָאה ַא
 ןופ וליּפַא ןעפעש ןָאק המשנ יד טֿפַארק ַא רַאפ סָאװ ,ןײטשרַאֿפ
 ,גנונעפָאה רעּפַאנק אזא

 ,ךַאלקערש טרעדנערַאֿפ ןעיורפ עריײּב ךיז ןעּבָאה ךַאלרעסיױש
 ,,רעמיצנעיורפ עניש ַא ןעװעג עמַאמ יד .זיא קירוצ רָאי טכַא טיש
 וליֿפַא םע ןעטלָאװ דניצַא ,דניק גירוועגח ַא --- רעטכָאט יד ןוא
 ,ןענוֿפעגנײַא טיג ןעגיוא עגירנעּביל יד

 גירעיורט טָאה ,סמירָא יד ןיא ןעמַאמ רעד ײּב גידנעגיל ,הצריּת
 יי | ,טצֿפױעג

 טָאג ,ןעמוק ןעלעװ ײז !הצרית ,ךיז ײּב ּפָארַא = טינ לַאְפ -- = |
 גירנעטש ןוא םיא ןָא ןעסעגרַאפ שינ ןעּבָאה רימ ,עטַאט ַא ןיא
 ,תיּב ןיא רעּביאנעגעק תורפוש יד תעשּב ,םיא יצ ןעװעג ללּפתמ
 ךָאנ ויא'ס ,טסהעז ור ,הליפּת רעד וצ ןעפורעג ןעּבָאה שרקמה
 םינ יאדװַא ָךָאנ ןיא'ס ;ךױה ךָאנ םײמש ןז יד ,גָאמ רעלעה
 דלַאּב ךָאנ טעװ רעצימיא ,העש רעטעּבז רער - ןופ רעטעֿפש
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 ץטַאט ַא ןיא טָאג ,ןוחטיּב םעד ןעילרַאּפ טינ רימָאל ,ןעמוק רעהַא
 ךענייז רעטרעװ עטושּפ עריא ןוא ,עמַאמ יד טרערעג טָאה ױזַא
 .עג טינ וליִפַא ןיוש זיא הצריּת םנה ,םשור ַא ןהָא ןעּבילּבעג טינ
 טַאהעג ןעּבָאה רימ ןעֿפלעװ ,דניק גירָאינעצײרדפ רעמ ןעװ
 ,ןערָאי טכַא רַאֿפ ןעזָאלרַאפ

 -עג ױז טָאה -- עמַאמ ,ןעקרַאטש ןעבורּפ ךיז לעװ ףיא ---
 ףיז טליװ רימ ןוא ;ךיא יװ ױזַא טקנופ ךָאד טסריײל וד -- טגָאז
 םציא רע ןָאק ואװ ,רערורּב ןיימ רַאפ ןוא ריד רַאפ ןעּבעל ױזַא
 םע ןעװ ףיז רימ ןעלעװ ?ןעניֿפעג זיא סע ןעװ זנוא רע טעװ ?ןײז
 ?םיא טימ ןהעז זיא

 ןיא דניק ריא ןעמונעגמורַא רעקרַאטש ךָאנ טָאה עמַאמ יד
 ;טנָאזעג

 ,םילח וצ ןעמיקעג רעריװ רימ רע זיא טכַאנ עטצעל יד --
 העז ףיא יװ ױזַא ,ךַאלמײד ױזַא רימ רַאּפ ןהעזעג םיא ּבָאה ךיא
 ,תומולח  ןיא ןעּביױלג ןעוומ רימ ,טסײװ וד ,הצריּת ,דניצַא ךיד
 רעד טָאג טָאה טֿפָא ,טּבױלנעג ןעּבָאה תובָא ערעזנוא יװ .ױזַא
 ,טמולחעג ףיז טָאה רימ ,תומולח ףרוד ײז טימ טדערעג רַאה
 טקנוּפ ,םישנ:תרוע רעד ןיא שדקמה:-תיּב ןיא ןענײז רימ זַא
 ;ןעױרפ ףס ַא ןעװעג ןענײז זנוא טימ ,רעױט םענייש םעד רַאּפ
 ןיא רעיוט ם'נופ ןעטָאש ןיא טלעטשעג ךיז ןוא ןעמוקעג זיא רע
 ןיימ ,סקניל ףיוא ןיא םטבער ףיוא ,ןיהַא ןוא רעהַא טקוקעג טָאה

 זַא ,ןענַאטשרַאפ כָאה יא ,ןעּפַאלק קרַאמש ןעמונעג טָאה ץרַאה
 ןוא טנעה עניימ םיא וצ טקערטשענסיוא ּבָאה ןוא ,זנוא טֿפוז רע

 - קיק ַא ןוא טרעהרעד טָאה רע ,ןעמָאנ ןייז ייּב ןָאטעג ףור ַא םיא
 םורַא עגר ַא ןיא ,טנָאקרעד טינ רעּבָא ףימ טָאה ,רימ ףיוא ןָאטעג
 | ,ןערָאװעג טינ רע זיא

 ןעפיט ַא טימ טָאה ןוא טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה הצרית
 : ;טגָאזעג ץֿפערק

 !ןעּפָארט ןעגיצנייא ןיײא ש שטָאכ !רעסַאװ ,עטַאמ ,רעסַאװ ---
 .נָאלּבעגמורַא ןע קילּב םעמַאמ רער ןעּבָאה זױלֿפליה ןיא גיטעמוא
 ןעפורעג טֿפָא ױזַא טָאה יז ,רעטַאק רעגנײא רער רעּביא טעיוד
 ייל ןייז ןופ ףליה םימ רעטכָאט ריא טסײרטעג טֿפָא ױזַא ,טָאנ וצ
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 יעננָא גנורזחרעּביא עגידנעטש יד טָאה ןײלַא ריא זַא ,ןעמָאנ ןעּב
 ןעטָאש ַא טָאה גנולצולּפ .קווח ןימ ַא יװ סעּפע ןעגנילק וצ ןעּביײה
  צַאֿפעג ןיא םָאװ ,טביל סַאּפ ןעטַאמ ץרעּביא ךיז טשטילנעגֿפרוד
 ףױרַא ריא זיא גידנעליוו טינ ,טנַאװ רעד ןיא טלַאּפש ן'כרוד ןעל
 ,טױט רעד ריא וצ ףיז טרעשנעהענרעד סָאד ןַא ,קנַאדעג רעד
 .יז טוָאלרַאֿפ הנומא יד ןעװ ,טלָאמעד אקווד ךיז טרעטנעהענרעד
 ןערעה וצ רָאנ יּבַא ,ןעדיײר וצ רָאנ יּבַא ,גיניזטסואװַאּבמוא ּבלַאה
 | :טרזחעגרעּביא יז טָאה ,לוק םענעגיײא ריא

 ײז ןעלעװ רלַאּב טָא ,ןעמוק ןעלעװ ײז --- הצרית ,דלודעג --
 ,ָאר ןייז ןיוש

 רעד ןופ שיורעג ַא טרעה יז ױזַא ,טכַאדעגּבָא ריא ףיז טָאה'ס
 ײז טגעלפ'מ ןענַאװ ףרוד ,טנַאװ רעטסנינייװעניא רעד ןיא גנונעפע
 עגר ַא ןיא ,טַאהעג טינ תועט ןייק טָאה יז ןוא ,ןעסע ןענגַאלרער
 יַאָק רעד רעּביא ןעגָארטוצ יירשעג םנעדנילּב םעד ךיז טָאה םורָא
 .ֿפױא ףיז ןעּבָאה ײז ןוא ,טרעהרעד ףיױא סע טָאה הצריּת ,רעמ
 ,ערעדנַא רער ןָא ענייא ךיז גידנערַאּפשנָא ,ררע רעד ןיפ ןעּבױהעג

 טָאה -- ןשײקגיּבײא רעד ןיא רַאה רעד טָאג זיא טּבױלעג ---
 .כאועגּפיוא רעדיװ ןוֿפ ןערּב ןעצנַאג ן'טימ ןעפורעגסיוא עמַאמ יד
 ,גנונעֿפָאה ןוא הנומא רעמ

 ,לוק ַא טֿפליהעגּפָא ןעסיורד ןופ טָאה --- ?ריא טײז רעװ !ײה --
 ;םױא סע טֿפַאמ סָאװ רעּבָא ,יעװעג דמערפ ײז ןיא לוק רעד

 =יצניא עטשרע יד ןעװעג סָאד ןענײז דײר ענעניײא ערעײז ץיוח ַא
 רָאי טֿכַא ךָאנ ןעמונרַאּפ ןעּבָאה ןעיורפ ערייּב סָאװ ,רעטרעװ עג
 םוצ טיוש ןופ --- גיטלַאװעג ןעזעװעג ןיא גנַאגרעּביא רעד ,טײצ
 | !עגר ןייא ןיא -- ןעּבעל

 ָאר ןעּבָארנַאּב רעטכָאט ריא טימ זיא טָאװ ,לארשי.תּב ַא --
 .ןעּברַאטש רימ ןעלעװ טינַא ,רעֿכינ זנוא ףלעה ,טײהרעגידעּבעל

 ,םיא ףּכיִת ףיז רעק ךיא !ךיז יב ּפָארַא טינ טלַאּפ --
 .וֿפעג ײז טָאה'מ .לוק ן'פיוא טעּפילֿפוצ ךיז ןעּבָאה ןעיורפ יד

 .ײז ןיא טּפַאלקעננָא טָאה טײהיירפ יד ,ןעמוקעג זיא ףליה יד ,ןענ
 יר טּפַאֿכעגנײרַא ףיז טָאה רעצרעה עטשואײרַאֿפ יד ןיא ןוא ,ריט רע

 ,גנידצלַא ,רערליּב עֿפַאלּביל טלָאטעגסױא יז טָאה ןוא גנונעֿפ ָאה
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 יד -- ןערעװ טרעקענמוא ײז םעװ  ,ןערָאלרַאֿפ ןעּבָאה ײז סָאװ
 !רערורּב רעד ןוא ןוז רעד ,סנעגײא רער ,טֿפַאשלעזעג יד ,םײה
 ?נעלַארטש רעד יװ ןעמוקעגרָאֿפ ײז זיא טכיל סָאּפ רעגרַאק רעד
 רעד ,טשרָאד רעד ,רעגנוה רעד ,םירוסי יד ,ץנַאלנ:ןענוז רעגיד
 .עג ןענײז ײז !ןערָאװעג ןעסעגרַאּפ זיא ץלַא --- טוט ץ'רַאֿפ דחפ
 .,החמש ןוא קילג רַאפ טנײװעג ןעּבָאה ןוא ינק יד ףיוא ןעלַאפ
 - ,טײהרענעמונעגמורַא ערייּב

 .עג ךַאלריפסיױא יװ ,ןעטרַאװ טפרַארעג ײז ןעּבָאה גנַאל טשינ
 ןַײז ןעּבעגעגּפא טינ טָאה --- הסיפת רעד ףיוא הנוממ רעד -- םויז
 רעד ןוא ,טגידנערַאפ ףוס-לּכיףוס טרָאפ םיא רע טָאה ,טכירַאּב
 ,רעמַאק רעד וצ טליַאעגקעװַא טָאה ןוּביִרש

 יעֿפע רער ףרוד ןעירשעגנײרַא רע טָאה --- ?ריא טײז ואוו ---
 ,טנַאװ רעד ןיא גנוג

 ,ןעפורענּפָא ךיז עמַאמ יד טָאה -- !רעהַא ָאד --

 טנַאװ ןוֿפ טרָא רעדנַא ַא ןיא טרעהרעד יז טָאה םעד ךָאנ ךיילג
 ז טָאה גידנעגײװש ,גײצעג ענרעזײא ןיֿפ יװ ּפעלק עֿכיג עטרַאה
 ,טרָאװ ןײק טדערעגסיױא םינ טָאה הצריה ףיוא ,טרעהעגוצ ךיז
 ןעּבָאה ײז ,ּפעלק ירד ןוֿפ גנוטײטַאּב יד ןענַאטשרַאפ ןעּבָאה ײז
 - .ײרֿפ רעד וצ געװ ַא ףרּוד ײז רַאפ ןעמ םנייל סָאד זַא ,טסואוועג
 :ימ ַא ןיא ןעטָאשרַאֿפ ןענײז סָאװ ,טײל-גרעּב ךיז ןעליפ ױזַא ,טײה
 סרעמַאה ןוֿפ ןעּפַאלק םעד ןערעהרעד ײז תעשּב ,עטֿכַאש רעפ
 .קנַאד לוֿפ ,רעטער יד ןופ םוקנָא םעד ןָא ײז טגָאז טָאװ ,קעה ןוא
 טָאק ןעּבָאה ײז ןוא ערעײז רעצרעה יד ןענָאלשעג ןעּבָאה טײקרַאּב
 ןעּבָאה'ס ןענַאװ ןוֿפ ,טרָא םעד ןופ קילּב םעד ןערנעװּפָא טגַאװענ
 יד ןערעה רעמָאט ,דחפ לוֿפ ץלַא ךָאנ ,פעלק יד ןעגָארטרעד ךיז
 שואי ףיוא ריקפמ רעריוו ײז ןענייז ןוא טעּברַא רעײז ףיױא רעטעו

 ,גנולפייווצרַאפ ןוא
 םימ .טעּברַאעג גיסיילפ ןעסיורד ןעּבָאה טנעה עקרַאטש עטינעג

 טימ ןענייז ררסּכ ;רעגיכליה ןערָאװעג ּפעלק יר ןענײז עגר רעדעי
 .ענ ןוא רעטנעהענ ץלא ,ררע רער ףיוא ןעלַאפעג רענייטש שער
 ןיוש ןעױרֿפ יד ןעּבָאה דניצַא ,טײהײרֿפ ירד ןעמוקעג זיא רעטנעה
 --- ךַאלדנע ,רעטעּברַא יד ןופ ע עמיטש יר ןעריישרעטנוא טנָאקעג
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 עגנײרַאזןיײש:לעקַאפ רעטיור ַא טָאה --- !טייקגילעזקילג ַא רַא'ס ,ָא
 ןוא רעסערג ץלַא ןערָאװעג זיא סָאװ ,גנונעפע רער ףרוד טרעמיש
 .רַאפ יד ןיפ ךשיח םעד ןיא ןעפרָאװעגנײרַא טָאה רע ,רעסערג
 ןוֿפ ץנַאלג רעד יו טרנעלּבעג טָאה סָאװ ,לַארמש ַא עטרַאּפש
 ,ןוז רעגידנעײגֿפױא רעד

 זנוא רע טָאה ףַאלדנע !סָאד זיא רע !עמַאמ ,רע זיא סָאד --
 םעד ףיז גידנעּבעגרעטנוא ,ןעירשעגסיוא הצרית טָאה -- !ןענופעג
 / עַאטנַאּפ רעכילרנענוי רעגיציה ןוֿפ חיּכ

 ;טגָאזעג גיהור ןוא ליטש רָאנ טָאה עמַאמ יד
 יה !עטַאט ַא ןיא טָאג --
 .נַאג ַא ןַאד ,רעטײװצ ַא ךָאנרעד ,ןייטש ַא ןעלַאֿפעג זיא רעדיװ

 ,שנעמ ַא ,ןעפָא ןערָאװעג זיא גנַאגנײרַא רעד ןיא -- עסַאמ עצ
 .לַאה ,גינײװנע יא ןעמיקעננײרַא זיא ,ענּפַאװ ןוא ּביױטש טימ טקערַאּב
 .טע ךָאנ ןעגנַאנעג ןעניז םיא ךָאנ .ּפָאק ןעּביא לעקַאפ ַא גירנעט
 ףיוא ןעלעקַאֿפ ערעײז טימ טלעטשענסיוא ךיז ןעּבָאה ןוא עֿכַאל
 ,ןוּבירט םעד ןעזָאליצֿכרוד ידּכ ,ןעטײז עדיב

 שנעמ רעד ןיא ףיט טלעצרָאװ יוְרְפ רעד ֹוצ טקעּפסער רעד
 ערײּב יד ןעד ,ןעּבילּבעג ןייטש זיא ןובירש רעד ,רוטַאנ רעכַאל
 רָאנ ,ארומ רַאֿפ טינ -- םיא רַאּפ ןעפָאלטנַא ןענײז  ןעיורפ
 ,השיּב רַאֿפ

 ,טגערפעג רע טָאה -- ?ריא טייז רעװ --
 טָאה --- !טשרָאד ןוא רעגנוה ןיֿפ סיוא ןעײג סָאװ ,ןעיורפ ---

 ,רעמַאק קע ןופ ןעֿפורעגּפָא ךיז עמַאמ יד
 .ײד ןעמָאנ רעד זיא יװ !ּבײװ ,עטֿכישעג ןַײד רימ לייצרעד --

 .רַאֿפ ןיא רעװ ןוא ?רעהַא טצעזעגנירַא ףיד ןעמ טָאה ןעװ ץרעג
 / ?סָאװ

 טשריפ ַא טּבעלעג לָאמַא טָאה םילשורי טָאטש רעד ןיא ---
 .גיא עלַא ןופ רנירפ רעד ןעװעג זיא רע ,ריח החּפשמ רעד 5
 .דנײרפ ןעמורעג םיא טָאה ןײלַא רסיק רעד ןוא ,רעמיוד עלעד
 ןענייז רימ סָאװרַאפ ,דניק ןייז זיא סָאד ןיא הנמלַא ןייז ןיּב ףיא
 ,טינ ןײלַא םע סײװ ףיא ,ןענָאז טינ ריד ךיא ןָאק ,ןעּבָארנַאּכ ָאר
 םימַארנ םוירעלַאװ ,ךײר ןעזעװעג ןעניז רימ לַײװ ,רַאפרעד רשפא
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 רימ גנַאל יװ ןוא דנײֿפ רעזנוא ןעועג זיא'ס רעװ ,ןעגָאז ריד ןָאק
 זיא זנוא ןופ סָאװ ,העז .טינ סע ןָאק ךיא ;ןעגנַאֿפעג ָאר ןעגיל
 חנוא רעּביא ךיז םירַאּברעד ןוא ,העז ,ָא -- ןע רָאװעג

 וצרעד ,טקיטשרַאֿפ ןעזעװעג זיא רעמַאק רער ןיא טּפול יד
 רער רעּבָא ,ןעלקַאפ יד ןיֿפ ףױר םעד טימ טּפַאזעגֿפרוד ךָאנ
 רענערט-לעקַאֿפ יד ןופ םעניײא ףיז וצ ןעפורעגוצ טָאה ןוּכירט
 ,טרָאװ ײּב טרָאװ רעפטנע םהנמלא רטד .ןעּביױשרַאֿפ טָאה ןוא
 רעפטנע רעגיזָאד רעד טָאה ,ךילדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ןוא ץרוק
 .וצ השקּב ַא ןוא גנוגידלושַאּכ ַא ,עטֿפישעג ַא ףיז ןיא ןעװעג לליּב
 ײזַא ןעקירדסיױא ףיז טנָאקעג טינ טלָאװ יורפ עטסָארּפ ַא ,ףײלג
 טזומעג ריא טָאה ןוּבירט רעד ,לוֿפסטלַאהניא ױזַא ךָאד ןוא ץרוק
 | | ,לרוג ריא וצ תונמחר לופ ,ןעּביױלג

 עג רע טָאה -- ּבײװ ,ןערעװ ןעפלָאהעג ףילג טסעװ יד --
 ןעקיש ריד לעװ ףיא --- ,לעװָאט-ּבײרש ןייז .גידנעכַאמרַאפ ,טגָאז

 | .,ןעקנירט ןוא ןעסעו
 טעּב ףיא ,ךיז ןעשַאװמורַא םוצ רעסַאװ ןוא רעדײלק ןוא ---

 .,רעמיור רעלערייא ָא ,ךיד

 .טנעעג רע טָאה --- טסרעגַאּב יר יװ ,ןעהעשעג טעװ סע -- |
 ןירפ טַײז ריא ןעד .,וצ ףיז טײרג -- טרעפ

 רקטײלנַאצ ענײז וצ רעטרעװ עֿכַאלטע ךָאנ טנַאזעג טָאה רע
 ,סױרַא זיא ןוא

 .ַאװ גורק ןעסיורג ַא טכַארּבעג ןעֿפַאלקש ןעּבָאה םערכָאנ ףײלנ
 ןוא םױרּכ טימ ץַאט ַא ףױא ,רעֿפימנַאה ןוא לעסיש ַא ,רעמ
 | -  ,םישוּבלמ-ןעיורפ עגינייא ןוא ש'יילפ

 רעדיװ ןעיורפ עריײּב ןענײז גָאט ןעגיּבלעז ם'נופ טנעװָא ןיא ןוא
 יעג ןענַיז ײז -- ןרעטלע ערעײז ןוֿפ טָאטש רער ןיא ןענַאטשעג

 | ,ײרּפ ןעזעוי
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 ,יירד לעטיּפַאק

 ,םייח רעד ןיא רעדיוו

 :לעסילש רעד סויזעג ןעװ ,טײצ רעניּבלעז רעד ןיא רעֿפעגמיא

 רער ןיא ןוּבירמ םער טרָאּפַאר ןייז ןעּכעגענּפָא טָאה רעטלָאה

 רעּביא וצֿפױ-ַא טזײרּפשעג רעיינסופ ַא טָאה = ,עינָאטנַא גנומסע

 טינ ןעועג זיא געװ רער ,םיתיזח-רה ם'נוֿפ םייז רעגיד'חרזמ רעד

 טרַאדרַאפ ןענײז ןעגנוצנַאלּפ יד ,רעגיּביױטש ַא ןוא רעֿפײלג ןײק
 עטסנעקורט יד .ןַאד ןענַאטשעג זיא הרוהי ןיא םורָאװ = ,ןערָאװעג =

 ,קרַאטש ןוא גנוי ןעװעג זיא רערערנַאװ רעד רעּבָא ,רָאי ןופ טײצ

 טֿכַאמע ג רעגנירג םיא ןעּבָאה םישוּבלמ עגיטפול עטכיײל ענייז ןיא

 | ,גרַאּב ן'פיוא ןעגיימש םעד

 .ַּורַא ט8 ָא ףיז ײּברעד ,םיוארָאפ ןעננַאגעג רע ןיא ףטלעטאפ ,
 רע טָאה טקיקעג רעּבָא ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא .גידנעקי

 םענעמיקעגנָא ַא ןוֿפ קילב | ןעגירגעלפייווצ ןערעֿפיזמוא ץטימ םינ
 רעגנַאל ַא ךָאנ םָאװ .,רענייא יװ רעכיג רָאנ ,דנַאל ןערמערפ ַא ןיא
 ,ןערנענעג עטנַאקַאּב;טלַא טימ רעריװ ףיז רע טהעז טײקנײזּפָא
 ףױ וצ רע טגָאז טײקגיריגײנ טימ ּבלַאה החמש טימ ּבלַאה ןוא

 קיק ַא ךימָאל גָאד .רעדיװ ןיּב ףיא סָאװ ,ךיז יײרפ יא, ; ןײלַא
 *,טרערנערַאפ טײצ רעד רַאֿפ ָאד ףיז טָאה סָאװ ,ןָאט

 .עג זיא סיפ ענײז וצ ןוא רוח-ןּב ןעזעװעג זיא רערערנַאװ רעד

 י ר ,םילשורי ןענעל
 יד ןעמונעגּפָארַא ,ןימש ַא ףיוא .טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה רוח-ןּב

 ףיוא טקיקרַאֿפ ףיז ןוא ,ּפָאק ןייז טקערַאּב טָאה סָאװ ,ףוט עסיײוו
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 ,ןעגױא ענייז רַאֿפ טײרּפשעגסױא ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשדנַאל רעד
  ןיֿפ ןעטײקנײש יד טימ טנַאקַאּב ןעװעג זיא רוח-ןּכ םנה

 ןוא רירפ רַאֿפ טסקַאװ ץרַאה ןײז יװ ,טליֿפעג רע טָאה ,םיור
 ץלָאטש ןייז וצ ,חמא ,טָאמש-סנעטַאט ןייז ןופ קילּבנָא םייּב ץלָאטש
 עגיזָאר יד זַא ,קנַאדעג רערעטיּב רעד טשימענוצ ןעוועג רשֿפא זיא
 זַא ;טײלסרנַאל ענז טינ רעמ ןיש טרעהעג טָאטש עֿבַאלגיניק
 .עּבױלרעד רעד טימ טכירענּפָא טרעװ שרקמה-תיּב ןיא הדובע יד
 עשימיור ןעניואו ץַאלַאּפ םכלמה דוד ןיא זַא ;עדמערפ ןופ שינ
 רַאה םעד טָאג ןופ קלָאפ ןעטלײװרעדסױא םעד ןעקירד ,עטמַאַאּב
 םעפנעזלעֿפ ןייז רַאפ םיא ןעגינײּפ ןוא ,ןעזניצ ןוא ןרעײטש טימ
 :ָאר םעד רעסיוא רעּבָא ,הנומא רעניּבײא ןײז וצ טּפַאשײרט רעט
 רענֶעי ןופ ריא רערעי סָאװ ,רעצ ןוא ץלָאטש ןעלַאנָאיצַאני ןעגיז
 .פייא המשנ סריח-ןּב ןיא ןעּבָא ה ,ןעבעלרעביא ײז טנעלפ טײצ
 עֿכלעװ ,ןעשינ העשעג עֿפַאלנעזרעּפ ענייז ןעגעװ תונורֿפיז יד טֿכַאװעג
 -רער טָאה רע תעשּב ,טיקשירפי רעײנ ַא  טימ טּבעלעגּפָא ןעּבָאה
 ,םילשורי טָאטש ענילייה יד סיפ ענַײז וצ ןהעז

 רעד ןעװ ךָאנ טרפּכ ,גינייװ ףיז טרעדנע דנענעג עניגרעּב ַא |

 סריח-ןּב ןעגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,דליּב יד ,רעגיזלעֿפ ַא זיא ןעדָאּב
 רעד ץיח ַא ףילטנַײװעג ,רעטציא סָאװ ענעגײא יד זיא ,ןעקילּב

 .טנעמ ןופ קרעװ יד רָאנ ךיז ןעֶּבָאה שרערנעעג םורָאװ ,,טָאטש
 ,טנעה עֿפיל

 :ם'נוּפ טז עגידברעמ יד טלערנַאהַאּב רעכַאלדנײרּפ טָאה ןוז יד
 ריא ןעבָאה ןעשנעמ יד ךיוא ןוא / ,טניר'חרזמ יד יװ  םיתיזה.ױה
 .לעװ טימ ,ןעקָאטשנַײװ יד ,סילפ ןיא טפַאשּביל רעמ ןעקנָאשעג
 ןוא רעמויּבנעגײֿפ יד ןוא ,טצנַאלּפרַאפ ןעזעװעג זײװלײט זיא יז עֿכ
 ןוא רעשירפ ןעװעג ןענַײז ,ײז ןעשיווצ רעמײּב:טרעּבלײא ערליו
 יד ,גרַאּב טײז רעגידחרזמ רעד ףיוא- ןעגנוצנַאלֿפ יד יװ רענירג
 םעד וצ ּפָארַא ויּב םנירג ץטימ ןעקיװק טנָאקעג ךיז טָאה גיוא

 רעד ךיז טָאה ןעטרָאד ,ןורדיק ןוֿפ רענעלעג ןעטנעקירטעגסיוא
 .ֿפעמ ַא --- הירומ ןעּבױהעגנָא ףיז טָאה'ס ןוא טגידנעעג םיתיוח-רה
 תהמלש ןופ טגײלרַאֿפ ,רענײטש עסײװ- .רנערנעלּב ןוֿפ טנַאװ עגיט
 טָאה רעּכעה ןוא רעכעה ,ןסודרוה ןופ טכַאמעג גיטרַאפ ןוא ףלמה
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 -ןעולעֿפ רעגיטלַאװג רעד  רעּביא טשטילגעג ךיז קילּב סריח-ןּב
 ןימ ַא ןעװעג ןענײז עֿפלעװ ,המלש ילהא יד ויִּב וצֿפױרַא טנַאװ
 .סָאּפ ןייז ןעװעג ןיא גרַאּב רעד סָאװ ,טנעמונָאמ םוצ לַאטסעדעיּפ
 .תרזע רעד וצ טדנעװענ ףיז גיוא יד טָאה ןעטרָאד ןופ ,טנעמַאט
 ערעדעי -- םינהּכ.תרזע רעד וצ ןוא םישנ:תרזע רעד וצ ,לארשי
 ירעד ףיז סָאה עֿפלעװ ,ןײטשלעמרימ ןעסייוו ןופ ערַאנָאלָאק ַא

 רערעדנַא רער רעטניה ןוא רערעדנַא רעד רעּביא ענייא ןעּבױה
 זרתוּכה?תלוג יד םעלַא םעד רעּביא ןוא ,עסַארעט ַא יװ ױזַא
 .תוֿכלמ ןיֿפ ,ףַאלרעה ךאלֿכײלגרַאפמוא ,גילייה = ךַאלֿפײלגראפמוא
 ,שרקמה:תיצ רעד -- רלָאגניג טימ גידנעלַארטש ,הלידג רעגיד
 ךָאנ ןעוועג טינ ןיא טלעװ . רעצנַאנ רעד ןיא ,םישרק:ישדק רעד
 .ײלגדַאפ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,לעּפמעט ָאזַא ךָאנ ,טנעמינָאמ ַאזַא
 ,לארשי ן'פ טָאג ם'ניפ זייה ץטימ טייק גיטרַאסױרג ןיא ןענ

 םעד רעּביא רעֿפעה ךָאנ ןעּבױהעגנָא ףיז טָאה קילּב םרוח- ִּ
 ףרוד טגילײחעג זיא סָאװ ,ןויצ גיַאּכ םוצ שדקטה-תיּכ ןוֿפ אי
 םעד טנָאקעג טָאה רע .סָאנ ןֿפ עטּבלַאזעג יר ןָא תונורֿפיז יד
 יעטרעג ענייז טימ ,ןויצ ןוא הירומ ןעשיווצ ףיז טהיצ סָאװ ,לָאט
 ,ץַאלַאּפ םעסוררוה ףיוא ןעלַאפעג זיא קילּב ןייז ,ןעצַאלַאּפ ןֹוא רענ
 סנעטײװרעד ןופ טצנַאלגעג רוּפרוּפ טימ טָאה סָאװ ,בירח ףיוא
 יװ טָאה סָאװ ,עינָאטנַא גנוטסעפ רער ףיוא ןײטש ןעּבילּבעג ןיא

 ,שרקמה:תיּב ם'נופ סטֿכער ןעּבױוהרעד ךיז ןעטָאש -ללעקנוֿפ ַא

 טָאה עלײװ ַא ,גנַאנרעטנוא וצ טניינעג ןייש ףיז טָאה ןוז יד |
 יד ןופ ןעציפש יד רעּבא טּבעװשעג רעלעט רעגירנעהילג ריא
 .ָאּמוק יד ,טנעװ יד גידנעמימורַא ,טײז.ברעט ןיא גרעּב עטייז
 .צולפ ,סַאּפ םענעדלָאג ַא טימ טָאטש רעד ןופ םמערוט יד ,ןעל
 .ֿכַאנרַאפ יד ,טקוטעגרעטנוא ךיז יװ ױזַא ,ןעגנַאנרַאפ יז זיא גנול
 ,םיה ןיז וצ תובשחמ סריח-ןּב ןָאֿפעג רעק ַא טָאה טײקליטש עניט
 -יּבַא טקניפ ַא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןעקילּב ענייז ןעּבָאה רַאטש
 -ַאט ןייז ןעועװעג זיא ןעטיָאד ןשרקמה-תיּכ ןופ טײז:ןוֿפצ וצ לעס
 יי ,ץנַאג ןעּבילּבעג ללֿכּב ךָאנ זיא יז ּבױא ,זיוה םנעמ

 טַֿאמעג . .םיא ףיוא טָאה טנעװָא ןעֿכילרירפ ם'נופ החונמ יד
 .ַאמ ןיז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןגנוקריװ עגידװעהורַאּב ריא
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 ,ֿפַארבעג םיא טָאה רעכלעװ ,בוח םעד ןָא ןוא רעטסעװש ןוא ןעמ
 | ,םילשורי ןיײק וצרעהַא

 .ערליא טימ ןערָאּפעגמורַא זיא רע תעשּב ,טנעװָא ןיא לָאמנײא
 ונעגעג רער טימ טנַאקַאּב ןערעװ וצ ידּכ ,רּבדמ ם'ניא ןעמיר
 -אבצ:רש ַא יװ ױזַא ,ןעטקנוּפ ערעכיז עטסעפ ןעּבײלקוצסױא ןוא
 .ײר וצ ןעמוקענ זיא ,המחלמ ַא רַאֿפ ןַאלּפ ַא םיוא טעּברַא סָאװ
 ןױא ןוא ּפָארַא זיא םוטַארג זַא ,העירי רעד טימ חילש ַא ןעט
 | ,סוטַאליּפ םיטנָאּפ טמיטשַאּב זיא טרָא ןייז

 טָאה בנא ,טֿפַאמ םוש ַא ןהָא ןוא עקילַאק ַא ןעווענ זיא עלַאטעמ
 ןיא ןוא ּפָארַא ןיא םוטַארג ;טױט רַאפ ןרוח-ןּב ןעטלַאהעג רע
 ןרוח-ןּב ןעטלַאהּפָא טנָאקעג רניצַא טָאה סָאװ גרעגָאז:העד סייא
 דניצַא ?רעטסעוװש ןייז ןוא ןעמַאמ ןײז ןעכוז ןעּבײהיצנָא רעדיװ ןופ
 רע ןעװ ,ןעּכָאה וצ ארומ סָאװ רַאֿפ טַאהעג טינ ןיוש רע טָאה
 יד ןיא ןעמוקוצנײרַא טײקֿכַאלגימ יד .ןעּכָאה טינ ןײלַא וליּפַא לָאז
 ףרוד ןעשרָאּפסױא ןעזָאל יז טנָאקעג רע טָאה ,הרוהי ןוֿפ ;ווסיפּת
 ןעד טלָאװ ,ןעניֿפעג ךיז ןעלָאז ענעלַאפרַאֿפ יד .ןעװ ןוא ערעדנַא
 .ץג רעטײװ ײז ןעטלַאה וצ דוסי זיא'פ ןעכלעוו ַא טַאהעג םוטַאליפ
 םעד ןעגעק ןײטשײּב לָאז סָאװ ,ריסי ַאזַא םינ ןפוא-לכּב ?ןעגנַאֿפ
 ךיז טָאה רע ,ןעסָאלשטנַא ףֹּכיִּת ךיז טָאה רוח-ןּב ,דלָאנ ןופ חוּכ
 םיא טימ טָאה רעֿכלעװ ,ןעמירעדליא טימ הצע ַא ןעטלָאהעג
 .רָאד ןרעּבַארַא ירד טילַאּב םיא ןעּבָאה וחירי זיּב ,ןעװעג םיּכסמ
 רע זיא ןילַא ןוא ררעפ יד טימ טזָאלעגרעּביא ײז רֶע טָאה ןעט

 םיִא ףיוא טפרַאדעג טאה ךולמ אוו ,םילשרי .ןײק םוֿפ וצ קעװַא |
 | | | ,ןעטרַאװ

 .לל5ּב רָאנ ןעװעג טעּברַאעגסױא עלײװרעד זיא ןַאלּפ םיוח-ןּב
 יילג רַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה ,ןעריֿפכרוד םיא החלצה טימ ידּכ
 .יור יד ןוֿפ טפיוהרעד ,טֿכַאמ רעד ןוֿפ ןעטלַאהַאּבוצסױא ףיז רעל
 עקַאט --- יירט ןיא ןעּבירטעגֿפרוד ןעװעג זיאָ{ךולמ ,עטמַאַאּב עשימ
 ןעגנושרָאּפסױא יד ןעריפ וצ ףיוא ,שנעמ רעגיסַאּפ רעתמא רעד
 ,רשח ןייק .גידנעזָאל טינ ןוא גלָאּפרע טימ

 ,ןעּבײהוצנָא ןענַאװ ןופ ,ןערעלקּפָא טֿפרַארעג ןעמ טָאה לּביםרוק
 רע טָאה ןעגעװטסערנוֿפ ,רָאלק םינ ןעזעװעג ןרוח:ןּב זיא םָאד
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 קלָאפ םייּב .עינָאטנַא גנוטמעֿפ רער ןופ הלחתה יד ןעֿכַאמ טלָאװעג

 ייצ גנוטסעפ רעד רעטנוא זַא ,הרוסמ ַא ןעװעג זיא םילשורי ןוֿפ

 *עג טָאה הרוסמ עגיזָאד יד ,דרע יד ןיא ףיט ןעליוה יד ךיז ןעה

 רעקרַאטש רער יװ דחּפ ןרעסערג ַא ןיא ףָאנ ןעריא יד ןעטלַאה

 טלָאמעג טנָאקעג טָאה'ם גנירג יװ ,גנוטסעפ רעד ןוֿפ ןָאזינרַאג

 ןעּבָארנַאּב טײהרעגירעּבעל ןענײז הערי ןוא עמַאמ ןייז זַא ,ןײז

 -ַאנ םנעשנעמ ם'ניא טגיל ללֿכּב ןוא !הסיֿפּת ַאזַא ןיא ןערָאװעג

 רער ןעפָארטעג םיא טָאה'ס ואוו ןעמרָאר ןעֿפז ןעּבײהוצנָא רוט

 לָאמ ןעטצעל םוצ זַא ,ןעמעגרַאפ טנָאקעג טינ טָאה רוח-ןּב ,רעװנָא

 ףרוד טריּפעג יז ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד תעשּב ןהעועג ײז רע טָאה

 .רָאד ָאטינ טציא ײז ןענייז רעמָאט ,גנוטמעפ רעד ֹוצ םָאנ רעד

 ןעטרָאד טָאה ,רעהירפ ןעזעװעג ןעטרָאד ןענײז ײז רעּבָא ןעט

 .ילש ,סלַא ןעניד םיא לָאז סָאװ ,ןמיס ַא סעפע ןעּבײלּברַאפ טזיז
 ,ןעשינעֿכז עגיררעטיײװ יד וצ לעס

 רע רעכלעװ ןוֿפ ,גנונעפָאה עליטש ַא ךָאנ ןעמוקענוצ זיא'ס

 רָאװעג .רע זיא ןסערינָאמיס ןיפ ,ןענָאוּפָא טנָאקעג טינ ףיז טָאה
 .נײרעג רימ ,ךָאנ טּבעל ,םַא ןַײז ,תירצמ יד הרמע זַא ,ןערָאװעג

 ףיז טָאה קילנמיא רעד תעשּב ,ןעגרָאמהירּפ ם'ניא זַא ,ךָאנ ןעק

 .סױרַא ףױ הרמע עירט יד טָאה ,רוח:תיּב ןרעּביא ןעסָאנעגסױא

 ,ץַאלַאּפ ם'ניא קירוצ ןעּפָאלעגנײרַא זיא ןוא ךַאװ רעד ןוֿפ ןעסירעג

 ףיז טָאה סָאװ ץלַא טימ טע'מתד' ראפ ךָאנרעד טָאה'מ ןעֿכלעװ

 ןוא הנויח ריא רַאֿפ טגרָאזעג טָאה םעדינָאמיס ,ןענופעג ןעטרָאד
 ןעסיורג ם'ניא ןײלַא ענײא טּבעלענּפָא טײצ עצנַאג יד טָאה יז
 ףיז ןסוטַארג טָאה ,ןעגנוהימַאּב עלַא ףיוא גידנעקוק טשינ ,זייה

 וצ יז רָאנ וליפא רעדָא זיוח יד ןעפיוקרַאּפ וצ ןעּבענעגנײא טינ

 .עלַא טָאה םיּתּכה:ילעּב עתמא ענײז ןופ עטכישעג יד ;ןעגנידרַאֿפ
 :ןערוט ןעמ טנעלֿפ ,זיוה רעד ײּברַאּפ גידנעײג ,ןעקָארשעגּפָא ןעמ
 גנַאלק רעד .,ןעטרָאד ןעניואו עטוג טינ זַא ,טלעמרומענ טָאה'מ

 .עג לָאמַא רשֿפא טָאה'מ סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג אמּתסמ ךיז טָאה
 ירָא יד רעטסנעפ עטעטַארנרַאֿפ יד ךרוד רעדָא ךָאד ן'פיוא ןהעז
 ָאזַא טנױאװעג טינ ץיגרע ןיא טָאה םיװעג ,הרמע עטלַא עמ
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 טינ ײזַא ךָאד ןעמ טָאה זיוה םוש ןײק ןוא ,ָאד יװ טסײנ רעײרט
 : יי ,עניזָאר יד יװ טדײמעגםיוא

 ןערעװ רָאװעג רע טעװ ןהרמע ןיפ זַא ,טּפָאהעג טָאה רוח
 .ָאמ ןײז ןעכוז םייּב ןעמיק ץינ ֹוצ םיא טעװ סָאװ ,העירי ַא םעּפע
 ןעהיצוצ טזימענ םיא טָאה לל53 ןוא ,רעטסעװש רעד טימ ןעמ
 םעד .ןיא םַא רעטלַא ןײז טימ ףיז ןהעז יצ רעדיװ קנַאדעג רעד
 :נײא ןענײז סָאװ ,תונורכיז עכלעזַא ךרוד טגילייהעג ןיא סָאװ ,טרָא
 לבי .םדוק ,ןעּבילּבעג םיא ײּב ןיא רעּבירעד ,ןעצרַאה ןיא ןעקַאּבעג
 ,זיוה סנעטַאט ןײז ןיא ךיז ןעזָאלוצקעװַא

 :טָארַא ןוא ןעּבױהעגֿפױא ףיז רע טָאה גנַאגרַאֿפ-ןיז ךָאנ דלַאּב !
 -עג ףיז טָאה סָאװ ,געװ םעד רעכיא םיתיזח-רח ם'ניֿפ טרעדינעג |
 רַאּב ןופ סנעסופוצ םייּב ,חרזמ-ןופצ וצ לעסיּב ַא .ץיּפש ןיֿפ ןעגיוצ

 רעד ןעטינשעגרעּביא געװ ןיז טָאה ןורדיק ףייט ןופ טנעהָאנ
 םָאװ ,לַאװק םײּב חוליש ףרָאד םוצ טריפעג טָאה סָאװ ,ךַאילש
 טנעגענַאּב רע טָאה ןעטרָאד ,ןעמָאנ ןעגיבלעז םעד טגָארט
 ףיז טָאה רע ,קרַאמ ן'פיוא ףָאש ןעּבירטעג טָאה סָאװ ,ךַאטסַאּפ ַא
 ן'כרוד ר רע זיא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא טדערעגרערנַאנופ  םיא טימ
 . ,טָאטש ןיא ןײרַא  םינדח.רעש



 ,ריפ לטטיפאק

 ,זיוה רעטאפ טאל

 .וצ רעיוט ןיא ףיז טָאה רוח-ןּב ןעװ ,לעקנוט ןעװעג ןיוש זיא'ס
 סָאג רעלָאמש ַא ןיא ןעמונרַאפ ךיז ןוא ךַאטסַאּפ ן'טימ טדײש
 ,רעײנײּברַאפ עגינייא  ,טײז.םורד וצ שריֿפעג טָאה עֿפלעװ ,ןײרַא
 קורּבןעסַאג רעד ,טסירגעג םיא ןעּבָאה ,טנעגענַאּב טָאה רע סָאװ

 .ינ -- ןעטײז עדיײּב ףיוא רעזיה יד ,רעכײלג ןייק טיג ןעװעג .זיא
 ןוֿפ ,טכַאמרַאֿפ --- ןעריט עלַא ןגידהזנור ןוא רעטסניפ ,גירעד
 ןופ עמיטש יד ןעגנולקעגּפָארַא טיײצ וצ .טַײצ ןופ טָאה ךַאד ַא
 .טורַא םַאזנײא ןײז ,דניק ַא טגיוװרַאפ טָאה סָאװ ,רעמיצנעיורפ ַא
 ,טייהסיוועגמוא יד ,טֿכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטסניפ רעד ןיא ןעיזדנָאלּב
 םיא ןעּבָאה ,ןעװעג טליהרַאֿפ ףָאנ ןיא ריתע ןייז רעכלעװ ןיא
 ןעקנוזרַאֿפ ,גנימיטש רע נעלַאפעג רעגיטעמוא ַא ןיא טכַארּבעגנײרַא
 ףיז רַאפ ןעהעזרעד גנולצולּפ רע טָאה ,ןעקנַאדעג עגירעיורט ןיא
 ךי טָאה סָאװ ,עינָאטנַא גנוטסעפ רעד ןופ טנַאװ עגידנוֿפצ יד
 ץפיוא טנעבכײצענּפָא ףרַאש עסַאמ רעצרַאװש רערעטסניפ ריא םימ

 :נײרטש ַא יװ ױזַא ,ןײטש ןעּבילּבעג ןיא רע ,לעמיה ןעיורג-לָאטש
 ,ךיז ןעלעטשוצּפָא ןעירשענוצ טָאהעג םיא טלָאװ רמוש רעג

 ףיוה גידלַאװג ױזַא םיא רַאּפ ןעּבױחרעד ךיז טָאה גנוטסעפ יד
 ,רנורג ןעטסעפ ןעגיטֿפעמ ַאזַא ףיוא טהורעג טָאה יז ,םיורג ןוא

 עמָאמ ןייז ּביוא ,ץרַאה םרוח:ןּב ןיא טעבנגרַאפ ךיז טָאה שואיי ַא זַא
 ,עסַאמ רענרענײטש ר ע ד ןיא טָא ןעּבָארנַאּב טייהרעגירעּבעל זיא
 ,טשינרָאג -- הזנור טימ ?ריא רַאֿפ ןָאט טנָאקעג רע טָאה סָאװ ָאט
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 םיש ַא ןהֶא ןעטלָאװ עימרַא.רעצנַאג ַא ןיפ םרעֿכערּכ-רעױמ יד
 ןערײט .סָאלָאק ןעגיולעפ ןעגיזָאד ם'ניֿפ ןעננירּפשעגּפָא גלָאּפרע
 -- עזיולפליה יד רַאפ טלַאהנָא ןעטצעל םעד --- טָאג ףיוא ןעּפָאה
 !ףליה ןײז ףיוא ןעטרַאװ גנַאל ױזַא טזָאל טָאג רעּבָא

 ןֹּב טָאה ןעליפעגרָאּפ עֿכַאלרעטסניּפ ןוא קֿפס לופ ץרַאה ַא טימ

 ןעגױצעג ךיז טָאה עכלעוו ,ןײרַא סָאג רעד ןיא ןעמונרַאֿפ ךיז רוח

 : ,טײז.ברעמ וצ גנוטסעפ רעד ןופ
 *רָאד ;הינטכַא ַא ןוֿפ טסואװעג רע טָאה ָאתצ-תיּכ ןיא וצפורַא

 ןײז טעװ רע ןמז-לּב ,ןײטשיצנֵא הערּב טַאהעג רע טָאה ןעט
 טסולעג ןיז ןײטשייּב טנָאקעג טינ טָאה .רעּבָא דניצַא ;טָאטש ןיא

 םיא טָאה ץרַאה'ס ,זױה.רעטָאפ !יז טימ רעדיװ ףיז ןהעז וצ

 | ,טרָא ןרעײמ םוצ ןעגיוצענ גיטֿפעט

 יקַאּב טציא טָאה רע סָאװ ,סורג רענעמונעגנָא רעטלַא רער

 :רַאפ טינ לָאמנײק םיא טָאה ,רעײגֿברול ענעטלעז יר ןופ ןעמ

 | | ,חור-תחנ ַאזַא טפאש

 לעמיר ןוֿפ טײז:חרזמ  רעצנַאג רעד רעּביא ךיז טָאה לייװרעד

 .ברעמ ןיא ןוא ,ןייש רענרעּבליז ַא ןעטײרּפשדַאּפ וצ ןעּבױהעגנָא

 ןעטואושעגסױרַא ןויצ גרַאּכ ן'ֿפױא סמערוט עכיוה יד ןענײז טײז

 ינעּפשעג עגייר יװ ךיז ןעּכָאה ,שינעפיט רערעטסניֿפ ַא ןוֿפ יװ

 עתמא יװ ױזַא גידנעהעזעגסיוא ,טנָאזירָאה ץֿפױא ןעּבױהעג רעטס

 ,לָאט ם'נופ ףשיח ן'רעּביא טּבעװשעג ןעּבָאה סָאװ ,רעסעלש-טֿפול

 ,ןרעטלע ענייז ןופ זיוה'ס טֿכײרגרער ריח-ןּב טָאה ךַאלדנע

 ײז סָאװ ,יד עלַא ;ןעליפעג ענייז ןעּבײרשַאּב טינ ןעלעװ ריס
 ךיז ןערעקוצמוא שינעלגָאװ ןערָאי עגנַאל ךָאנ ןעמוקעגסיוא ןיא

 .יַאפ ןעלעװ ,טײהדניק רעײז רעּבירַא זיא'ס ואװ ,רעטרע יד ןיא

 ןיא רעריל ןופ רעטרע עגיזָאד יר טימ ;ןעליֿפעג עגיזָאר יד ןײמש

 עכלעװ טימ ,תינורכז עטסגיטכיל יד ןערנוּברַאּפ ןענייז החמש

 ייררעטעש ם'נוֿפ ןעֿפמואירט עלַא ןעכײלגרַאּפ טינ ךיז ןענָאק'ס

 | ,ןעּבעל ןעג
 :ּפָא ךיז רֹוח-ןּב טָאה זיוה ןעטלַא ם'נופ רעיוט ןעגידנוֿפצ םייּב

 .פירט םינוֿפ םינמיס ןעװעג ףָאנ ןענַיז רעיױמ ץפיוא ,טלעטשעג

 רעּכיא רעװק ןוא ,טעטתחרַאֿפ םיא טָאה'ט ןעֿפלעװ טימ ,סקַאװ
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 :ֿפױא רעד טימ לעטערּב יר ןעגנַאהעג ךָאנ ןיא ןעלגילּפ-רעיוט יד
 | ; טפירש

 "סנעגייא סרסיק םעדזיא סָא ד,
 טינ רעניײק זיא עּפָארטסַאטַאק רעד ןוֿפ גָאמ ןעכַאלקערש ן'טניז

 רשפא רע לָאז ,רעיומ ןעגיזָאד ם'נופ לעװש יד ןעטָארטעגרעּבירַא
 ,טסיאװעג טָאה רע ?ןעטײצ ענילָאמַא יד ןיא יװ ױזַא ןעּפַאלקנָא
 טנָאקעג טינ .רע טָאה ןעגעװטסעדנוֿפ ,טינ הלועּפ ןיײק זיא'ס זַא
 .םױרַא טעװ ןוא ןערעהרעד הרמע טעװ רשֿפא ,ןויסינ םעד ןײטשײב
 רע יה טײז רעד ףױא רעטסנעפ ןיא'ס ןעֿפלעװ ַא ןופ ןע קוק
 .רענײטש עטײרּב יד ףיוא ףױרַא ןיא ,ןייטש ַא ןעּביוהעגפיוא טָאה
 :רעדיװ רעפמוד ַא רָאנ ,לָאמ ירד טּפַאלקעגנָא טָאה ןוא ּפערט ענ
 ,לָאמַא ךָאנ טּפַאלקעגנָא טָאה רע ,טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה לוק
 רעקרַאמש ךָאנ לָאמ ַא רעדיװ ןוא ,רעהירפ יװ רעקרַאטש ןיוש
 םינ ףיז טָאה רענײק ,טרעהענוצ ףיז טײהרעטגנײרטשעגנָא ןיא
 ,םיא ןופ טכַאמעג קזוח יװ טָאה טײקליטש עפיט יד ,ןעּפורעגּפָא
 יר יא ןעקוק ןעמונעג ןוא סַאג ןעטימ ן'פיוא ןעגנַאגעגּפָא זיא רע
 הקעֿמ יד ,ןעזיװעג טינ שֿפנ ןײק ךיז טָאה'ס רעּבָא ,ןײרַא רעטסנעֿפ
 רענײק ןלעמיה ןענעק טנעבײצעג ףראש ףיז טָאה ךַאד ץֿפױא
 סיוח:ןּב רַאפ טקרעמַאּבמוא ןעּבײלּב ןעטרָאד טנָאקעג טינ 'שלָאװ
 ןיא יװ ליטש ןעװעג ץלַא ויא ןעטרָאד רעבָא ;ןעקילּכ עֿפרַאש
 | | ,רבק ַא
 ןענײז ָאד ,טײז רעניד'ב רעמ רעד וצ רעטײװ = קעװַא זיא רע
 םַאוקרעמפױא ןוא גנַאל טָאה רע עכלעװ ,רעטסנעפ ריפ ןעװעג
 .מוא ,טקרעמַאּב טשינרָאג רע טָאה ָאד ףיוא רעּבָא ןטכַארטַאּכ
 .ונימ-;ץרַאה ןַײז ןיא טקעװעג ךיז ןעּבָאה ןעגנַאלרַאֿפ עגיטכעמ
 ןייז ןופ ןעגנודנעלּברַאּפ יד רַאֿפ ןָאט רעטיצ ַא רע טגעלֿפ זייוװנעט
 וײק ןעזיװעגסױרַא םינ טָאה הרמע רעּכָא ,ןוימידה:ח וּכ םענעגיײא
 ,ןעװעג טינ ןמיס ןײק ָאד זיא עטוג טינ ןופ וליפא ןוא ,ןעכײצ םוש

 ,רַאסַאּפ ןעגיד'מורד םוצ ןיײג טזָאלעג ךיז רע טָאה ךַאלעמַאּפ
 .פירט ןופ ּםינמיס ןענופעג רעױט ן'פיוא ךיז ןעּבָאה ןעטרָאד ךיוא
 ןיפ ןיש ןעבײװ ם'ניא ,טפירשפיוא ַא טימ לעטערּב ַא ןוא סקַאװ
 .רה ןרעּביא ןיגיניק ַא יװ ןעמואושעגפיורַא זיא סָאװ ,הנבל רעד
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 ,טֿפרשֿפױא יד ןענעײלרעּביא טנָאקעג גנירג רע טָאה ,םיתיזה

 ןוא רעױט ןיפ לעטערּב יר ןָאמעג םיר ַא רע טָאה סעּכ טימ

 טצעזעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,ןײרַא עניר ןיא ןָאטעג רעריילש ַא יז

 ןעמירָא ןַײז ןוֿפ לריג ץ'רעּביא ךיז טכַארטרַאֿפ ןוא פערט יד ףיוא
 ;טגיהורַאּב טולּב םציהוצ ןײז ףיז טָאה ןײװֿכַאלסיּב רעּבָא ,זיוה

 יד םיא טָאה ץיה רעגידרעמוז רעד ןיא ןרעדנַאװ ןעגנַאל ץ'ֿכָאנ
 ןעֿפָאלשעגנײא ןיא רע ןוא טשרעהַאּב טקרעמַאּבמוא טייקנירימ :

 | ,פע-ט יד ףיוא
 ןרעטניה ןופ ןעװ ,ףָאלש ןעֿפיט ןיא ןעגעלעג ךָאנ זיא רוח-ןּב

 ןופ ןייש רעד ,טלַאטשעג-ןעױרֿפ ַא ןעזיװַאּב ךיז טָאה ץַאלַאּפ גָאר

 טנָאקעג יז טָאה'מ ןוא ריא ףױא ףילג ןעלַאֿפעג ויא הנבל רער
 .לֵא עטרעקױהעגניֵא ,עניילק ַא ןעװעג זיא סָאד ;ןהעז ףאלטײד
 ויא יז ,רָאה עסַײװ ןוא םינּפ טנױרּברַאֿפ.לעקנוט ַא טימ ,עקשטיט

 עגיטֿכיצ ןיא ,זייה ןעבושח ַא ןופ ןירעניד ַא יװ .ןָאטעגנָא ןעװעג

 ,םנירג טימ ּברָאק ַא ןעגָארטעג טָאה ןוא ,רעריילק

 עטלַא יד זיא ,ּפערט יד ףיוא .גידנעּפָאלש ןעשנעמ ַא ןהעזרעד

 ןוא ןעסָאלשטנָא יװ ױזַא יז יז טָאה ףלג רעּבָא ,ןײטש ןעּבילּבע;

 םעד ןעגנַאגעגמורַא ףאלעמַאּפ זיא יז ,רעטנעהענ ןײג טזָאלעג ךיז

 ןוא רעקוררַאפ םעד טקורעגּפָא ,וצ רימ רעד וצ .,ןענידעפָאלש

 ןעקניל ם'ניא טערּב עטיײרּב ַא  ,גיניוװניא טנַאה יד טקורעגנײרַא

 :עגֿפרוד טָאה עטלַא יד ,טנעפעעג ליטש ךיז טָאה ריט לעגילּפ

 טלָאװעג ףיוא ןײלַא ןיוש טָאה ןוא וצניהַא .ּברָאק םער טּפוטש

 ךָאנ יז טָאה ,טײקגיריגײנ רעד גידנעּבענֿפָאנ רעּבָא ,ןעֿפירקֿפרוד

 ןעצנַאגניא זיא סָאװ ,םינּפ סנעדמערֿפ ן'פיוא קילּב ַא ןעפרָאװענ
 | ,ריא וצ טרעקעגוצ ןעװעג

 .נײש רעשרוחּב ןיפ ץנַאלג ןעלופ ם'ניא ןענעלעג ןיא רוח-ןּב

 ןוז ןוֿפ טנערּבעגּפָא ןעװעג ןענייז ןערעטש ןוא ןעקַאּב עניײז ,טײק

 טצנַאלגעג רעּפַא ןעגָאה ןעסנָאװ עטֿכײל יד רעטנוא ןופ ,טניװ ןוא

 עֿפײװ יד ןיא ,ןעֶּפיל עטיור-טולּב ןעשיווצ ,ןייצ עסײװ-דנעדנעלּב

 םעד ןוא עדרָאמ עטצינשעג-ןײש יד ןעגרָאּברַאֿפ טינ טָאה דרָאּב

 : | ,ולַאה ןעגירכַאלײק ךַאלדנענוי

 ףֹױ טָאה ,ײרשעג ַא ןעוָאלעגסױהַא עטלַא יד טָאה גנולצולּפ
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 .רעד ,טּבױלנעג טינ ײז טלָאװ יז ךײלג ,ןעגיוא יד ןעּביײר ןנ מינעג
 ,ןעגירעּפָאלש םער רעּביא ןעגױּבעגרעּברא ךי יז טָאה ךָאנ
 ןעמונעג ןעקילּב עטשימוצ טימ ןוא םנעה יד טימ ןָאמעג שטַאּפ ַא
 | ,ןעטײז עלַא ףייא ןעקוקמורַא ךיז

 ןָאטעג ףרָאװ ַא ,ףָאלש ץֿפרוד ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה רוח-ןּכ
 ;םולח ןיא יװ טלעמרומעגסױרַא ןוא טנַאה ַא טימ

 . ,האו !הרמע !עמַאמ --

 טּפָאכעגנָא ,םיא וצ ןעניױּבעג וצ ךיז לָאמַא ךָאנ טָאה עטלַא יד
 ,ןעּפיל יר וצ ןעגָארטעגוצ ךַאלטרעצ יז ןוא טנַאה ןיי

 ;סניא רוח-ןּב טָאה ,גנורירַאּב רעגיזָאד רעד ןוֿפ טקעװעגפיוא
 ןעּבָאה ןעגיוא ענײז ןיא ,טנַאה יד קירוצ ןָאטעג פַאֿפ ַא וויטקניט
 | ,סרעטלַא רעד טימ טנעגעגַאּב ףיז

 ?וטסיּב םָאד -- ןעפורעגסיוא רע טָאה --- !הרמע ָא !הרמע --
 ןרעפטנע וצ ןעװעג דנַאטשמיא טינ ןיא שינעּפעשַאּב עטוג יד

 טָאה ןוא זלַאה ץפיוא ןעלַאּפעג םיא ןיא יז ,רעטרעװ טימ םיא
 ,רײרפ רַאֿפ טנײװעגרעדנַאנופ ףיז

 צ ןעגיוצעגוצ ,סמירָא עריא ןוֿפ טײרּפַאּב ךיז רע טָאה טֿפנַאז
 ןוא ,ןערערט ןופ סַאנ ןעועג זיא סָאװ ,םינּפ טגיו רֵּברַאפ ריא ףיז
 יװ רעגינײװ םינ רשפא טײרּפרעד ,ןעשוק טימ טקעדַאּב םיא טָאה
 ;טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ,יז

 לײצרעד ,הרמע ַָא ?הצרית ןיא ואװ ?עמַאמ יד זיא ואװ --
 ןףיד םעּב ךיא ,גָאז ,ײז ןענעװ םעּפע רימ גָאז יז ןופ רימ

 ,ןײװעג ַא ןיא ןעכָארּבעגסױא רעדיװ טָאה הרמע
 ?ןענײז ײז ואװ טסײװ וד !הרמע ,ןעהעזעג ײז טסָאה וד --

 !םייהרעדניא ןענײז ײז זַא ,רימ גָאז
 ,טעפילכוצ ףיז רעקרַאטש ףָאנ רעטרעװ יד ײּב טָאה הרמע רעבָא
 ,טנערֿפעג רֹוח-ןּב טָאה -- ?ןיגנײרַא טלָאװעג טסָאה וד --

 וםוק ָאש -- ריש רעד ןיא טערּב עטנעפעעג יר גידנעהעזרעד
 ,ריד טימ ףיוא ײג ףיא

 :עּבעגעגוצ רע טָאה ,ףיז גידנעּביוהפיוא ןוא
 .יור יד --- !ײז ףיוא ןעלַאפ לָאז חללק סטָאנ --- רעטיור יד --

155 

)29( 



 יָאל ,הרמע ,ףיוא יײטש  ,סניימ זיא זיוה'ס ,טגײלעג ןעּבָאה רעט
 ,גינייװעניא ןײננײרַא רימ

 ,טגלָאפעג םיא טָאה הומע
 יעג יר סָאװ ,דײרפ יד ןעּבײרשַאּב ָאד ןײג טינ ןעלעװ רימ

 גידנעהעו רעריװ ,טּבעלעגרעּביא טָאה רוח:תיּב ןוֿפ ןירעניד עיײרמ
 - ףיא ןוֿפ -- !ײװ ַא רעּבָא ,ןרעמלע ענײז ןוֿפ זיוה ם'ניא ןרוח-ןּכ
 ףּב ןעגָאז טנָאקעג טשינרָאג םיא יז טָאה ן'הצריּת ןוא עטנירַאה
 ינַא ץעגרע ןעניואװ ןײגרעּבירַא לָאז יז טגײלענרָאּפ ריא טָאה רוח
 טינ טָאה יז רעּבָא ויוה םענערָאלרַאֿפ ןעטסיװ ם'ניא טינ ,שרעד
 לָאז רַאה רעגנוי ריא זַא ,טסולנעג רהעו ףיז טָאה ריא ,טלָאװעג
 ןעּבילּבעג זיא ץלַא סָאװ ,ררח ןעגילָאמַא ןייז ןעמעגרַאפ רעריוװ
 רעּבָא טָאה רע ;ןעזָאלרַאפ טַאהעג סע טָאה רע יװ ,ױזַא ךָאנ
 יעג טלָאװ סָאד ןעד ,ןעקערטנַא טינ םיא לָא'מ ,טַאהעג ארומ
 רענעלַאּפרַאֿפ ענייז ןעגעװו השיררו-הריקח ןייז הנּכס ןיא טלעטש
 זַא ,גיטכיװ ןעװעג םיא רַאפ זיא רעּבירעד ,רעטסעװש ןוא ןעמַאמ
 רע ,דוס ַא עלײװרעד ןעּבײלּב לָאז םילשורי ןיא ןעּבײלּברַאֿפ ןייו
 ,טכַאנײּב רָאנ רעּבָא ,רעטפע סָאװ ןעֿפװַאּב וצ טגָאזעגוצ ריא טָאה

 ןעמונעג ףּבית טָאה ןוא ןענעגונַאּב טימרעד טזומענ ךיז טָאה
 ,תחנ םיא ןעּפַאשרַאֿפ וצ ,םיא רַאפ ןָאט וצ סנױזַא סָאװ ,ןעטֿכַארט
 יא רע זַא ,ףױרַא טינ הבשחמ רעד ףיוא רָאג ריא זיא ײּברעד
 עגילָאמַא ענייז ןַא ןוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא רָאנ ,לעגניא ןייק טינ ןיוש
 ינַאל רעד רַאֿפ ףיז ןעּכָאה ןעגנוגײנ ןוא ןעגנָאלרַאפ עשרעדניק
 וצ טנײמענ יז טָאה טּפױהרעד ,ןעטײּברעּביא טנָאקעג טײצ רענ
 קנײז ןעטכירוצ םיִא רַאפ טעװ יז סָאװ ,טימרעד םיא ןעריװַאה
 ָאה לָאמַא זַא ,טקנײדעג טָאה יז ,םילכַאמ עטּבילַאּב עגילָאטַא
 יא ריא ײּב ןוא ,ןעצֿפאמעגנייַא ןוא ןעירעשאנ טאהעג טלָאה רע

 רָאװעג יז רע טמוק רעמָאט ,רעמ סָאװ ײז ןעטײרגוצנָא ןעּבילּבעג |
 ,ןערעוו
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 ,ףביֿפ לעטיפאק

 .שיגעגעגאּב יד

 ןעטעּביז ם'ניא גָאמ ןעטשרע ם'נופ הירפרעדניא ןעוװעג זיא'ס
 ןיא רענעלעג ןיז ןופ טּפַאֿכעגּפױא ךיז טָאה רוח-ןּב ןעװ ,שדוח
 .יעג טָאה רע ,טלעװ רעצנַאג רעד טימ ןעדירּפוצ טשינ ,הינסֿכא
 רע ,ןָאט וצ סעּפע ןעּבײהנָא רימו-ףּכיִּת ידַּכ ,ןכולמ ףיוא טרַאװ
 חיּבמ זיא סע סָאװ ןיוש ןײגרעד וצ דלודעגמוא רַאֿפ טנערּכעג טָאה

 | ,רעטסעװש ןוא ןעמַאמ רענעריױלרַאפ ןייז |
 רָאנ ןעװעג בשיימ ךיז ןעּבָאה ײז ,ןעמוקעג ךולמ זיא ףאלדנע

 רעד ןופ ןעּבױהעגנָא ןעשינעבוז יד טָאה ךולמ  ,טײצ עצריק ַא
 .ירט םוצ ףײלנ טרעקעג טסיירד ךיז טָאה ןוא עינָאטנַא גנוטסעפ
 .ֿפישעג יד טלײצרעד םיא טָאה רע ,ריא רעּביא הנוממ םעד ,ןוּב
 סָאװ ,קילגמוא ם'נופ םיטרּפ עלַא ןוא רוח עילימָאּפ רעד ןוֿפ עט
 .רעפנײשַאּב ןיא'ס ןַא ױזַא ,ןסוטַארג טימ טלָאמעד ןהעשֲעג ןיא
 טימ טינ ןָאט וצ טַאהעג ָאד טָאה'מ זַא ,ןערָאװעג רָאלק ךַאל
 ,ןעװעג ףיסומ טָאה ךולמ .הּביס ַא טימ טושּפ רָאנ ,ןעכערּברַאֿפ ַא
 ,ןיגרער וצ ןעסיוא רֶע ןיא ןעגנושרָאֿפםױא עגיטציא יד טימ זַא
 :נַאלרעד ,עי ּבױא ןוא ,רעּבײװ עכַאלקילנמוא יד ךָאנ ןעּבעל יצ
 ןערעקמוא ןוא ײז ןעײרּפַאּב ןעגעװ תולדּתשה ַא רסיק םעד ןעג
 -ײז טֿפער עֿפַאלרעגריּב יד ןוא סנעגיײא ןעטריקסיפנָאק םעד ײז
 תולדּתשה ַאוַא זַא ,קפס םוש ןײק ןעװעג םינ םיא ײּב זיא'ס ,ערע
 םער ןעקוקרעּביא סינַארעּביא טעװ'מ זַא ,וצרעד ןעגניירּב טעװ
 יד ןענָאק ןעקוקרעּביא ם'נופ טָאטלזער ץ'רַאּפ ןוא ,ןײניע ןעצנַאג
 ,גיהור םוקלופ ןייז רוח עילימ ַאפ רעד ןוֿפ דניירפ
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 .רעד טָאה רע ןעװ ,ןערָאװעג ךולמ רעּבָא זיא םמותשינ יה
 תוכיראּב םיא טָאה ןוּבירט רעד ,רעפטנע םנוּבירט רעד טרעה
 רעמַאק ןיא טקעדטנַא רעּבײװ יד טָאה רע ױזַא יװ ,טלײצרעד
 .ַאּב ,עקַאמ טשרע טָא ,טנייה ײז טָאה רע ױזַא יװ ןוא ע1 רעמונ
 טָאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ םעד ןעזיוועג םיא רע טָאה ייּברעד ,טײרֿפ
 ,ןיניע ןעגיזָאד טעד ןעגעװ טלעטשעגפיונוצ

 ,ןרוח-ןּב וצ קעװַא ףינ ףיוא ףולמ זיא הוחמיש דַאֿפ ףיז רעסיוא
 הרושּב יר סָאװ ,םשור םעד ןעּבעגרעּבכיא ךַאלגיממוא זיא'מ

 ,ףימ וצ ןעװעג יא דײרֿפ ןײז ,ןַאמ ןעגנוי ץֿפױא טכַאמעג טָאה
 :ָאה גנורעמלײלרַאפ ןיפ ןערערט ,ןעשרעהַאּב ןענָאק ףיז לָאז רע
 :יל ענײז ,ןעגיױא ענײז ןופ ןָאמעג םָארטש ַא לַאװק ַא ןופ יװ ןעּב
 .נַאל ליֿפיזַא ןעגנַאגעגסױא זיא רע עבלעװ ךָאנ ,ערעײט ןוא עב
 טימ רעדיװ ְךיִז רע טעװ דלַאּב ןוא ןעּבעל ,רנַאנַאֿפָאנ ןערָאי עג
 !ןעהעז יי

 .תינסֿפא ןײז ןופ ןעפיול טזָאלעג ךיז רע טָאה ןײװרענעגישמ
 .עג ןיש טעװ רע זַא ,רעביז גידנעיז ,רוח:תיּב ןיפ ץַאלַאּפ םוצ
 ײס חבשחט עגיצנייא ןײז ןעװעג ןענײז סָאװ ,יד ןעטרָאד ןעניּפ
 ,טכַאנײּב ייס גָאטײּב

 ןוֿפ טריּפ םָאװ ,סַאג רעד ףיוא) ןענייז טײצ רעניּבלעזרער ןיא
 ײװצ ןעגנַאגעג ,רוח.תיּב ןופ ץַאלַאּפ םוצ עינָאמנא גנוטסעפ רעד
 ןימש ײז ןענײז רעױמ םענעזָאלרַאֿפ ם'נופ גָאר םייּב ,רעּבײװ
 ;רערעדנַא רעד וצ טנָאזעג ליטש טָאה ענייא ןוא ןעּבילּבעג

 ,הצריה ,זיוה רעזנוא זיא טָא---

 .ילּב ערעײז ןענײז גנולצולּפ ,רעױט םוצ ןעגנַאנעגוצ ןענײז ײז
 זיא ס ַא ד, :טפירשּתיוא רעד טימ לעטערּב ץפיוא ןעלַאפעג ןעק
 "ס נע גייא םרסיק םעד

 .ָארּברַאֿפ ,לעמיה םוצ ןעניוא יד ןעּבױהעגּפױא טָאה עמַאמ יד
 ,רעצ ןעּפיט-ןעפיט ןופ ץכערק ַא טוָאלעגסױרַא ןוא טנעה יד טימ ןעב

 !ףימ טסקערש וד !עמַאמ ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ,ןיא רע םיִרָא יװ --- טרעֿפטנעעג ענעי טָאה --- הצרית ,ךַא

 ",תמּכ בושח ינע, זַא ,ןעגָאז םימֿפח ערעזנוא ןוא !םירָא יװ

 {עטַאט ,םירָא זיא .רעװ ---

458 



 :עגוצ גנידצלַא םיא יב ןעּכָאה ײז ,רענײד רעדורּב רעד --
 ,ויוה יד וליפא ,,,גנידצלַא ,,,ןעמו

 .רעד ףיז טָאה סאג ןרעּביא ,ןָאטעג רעטיצ ַא יז טָאה גנולצולּפ
 ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז ,טירט עכיג טימ ןױשרַאּפסנַאמ ַא םרעטנעהענ
 :ןעיירשוצסיוא ןעזיװַאּב םיוק טָאה ןוא ןהצריּת וצ ןָאטעג

 ןיײד ,ןוז ןײמ ,הצריּת ,רע זיא סָאד זַא ,טָאג ײּב רעװש ףיא ---
 | | ,,,רעדורּב

 ,קילג ןוא החמש ןוֿפ ןײװעג ַא ןיא ןעֿפָארּבעגסױא טָאה יז ןוא
 הנשה ַא ףיז ןעֿכַאמ וצ ןײלַא רעזעל םעד רעּביא ןעזָאל רימ

 .םימ יד ןעשיװצ טליּפשענּפָא ףיז טָאה סָאװ ,ענעצס רעד ןענעװ
 .רעדיװ ףאלדנע ךיז ןעּכָאה עכלעװ ,רוח עילימַאֿפ רעד ןופ רעדילג .

 ,ץַאלַאּפ ןעשימייה ,ןעטלַא רעײז ןופ ןרעױט יד ײּב ןענופעג
.- 
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 ,סקעז לעטיּפַאק

 .סאריא ןוא רתסא

 רעכעּב ַא ןעגניירּב רימ לָאז רע ,רעניד םעד גָאז !רּתכא ,רתסא --
 : .ןרעסַאװ

 ?עטַאט ,ןײװ רעסעּב וטסליװ רשֿפא ---
 ,ןעֿפַאז עדיײב ןעגנײרּב סיײה ---
 ויוה.רעמיז םעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןיא םעומש רעגיזָאד רעד

 רּתסא ,םילשורי ןיא רוח:תיּב ןוֿפ ץַאלַאּפ ןעטלַא ם'נופ ףַאד ץ'פיוא
 סָאװ ,רעניד ַא ןָאטעג ףור ַא טָאה ,הקעמ רעד וצ ןעגנַאנעגוצ זיא
 ןעּבעגעגרעּביא םיא טָאה ןוא ,ףיוה ןיא ןעטנוא ןענַאטשעג זיא
 פ | / ,לעּפַאּב סנעטַאט םער

 סָאװ ,ןעשינעהעשעג יר טניז רעּבירַא יא סָאװ םײצ רעד רַאפ
 .וב ןיפ השרומ סלַא ,ףולמ טָאה ,ןעּכירשַאּב רעהירפ ןיוש ןענײז
 .טמיװ יד ןהעזוצ טנָאקעג טינ רעגנײל ןיוש טָאה רעכלעװ ,ן'רוח
 וצ טֿפױקעגּפָא םע ,זיוה-השורי ןײז ןופ טײקנעזָאלעגּפָא ןוא טייק
 רוח?תיִּב ןיפ ץַאלַאּפ רעטלַא רעד .ןסוטַאליּפ סויטנָאּפ ײּב קיר
 :ָאװעג ּפָארַא זיּב ןעּביױא ןוֿפ זיא ןעֿפױה ענערײשרַאֿפ עלַא טימ
 םינ זיא םיא ןיא םָאװ יד אל ,טרירװַאטסער ןוא טשירפענּפָא ןער
 עשינַארמ יד ןָא ןענָאמרעד לָאז סָאװ ,ךַאז םוש ןייק ןעּכילּברַאפ
 וח עילימַאפ יד ןעפרָאװעגנײרַא ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעשינעהעשעג
 טימ ןערָאװעג טײנַאב ךָאנ ,הּבררא ,רע ןיא ,קילגמוא ַאזַא ןיא
 ןעדעי ףיוא טָאה רעֿפַאּב רעד ,רעהירֿפ יװ טכַארּפ רעמ ףס ַא

 ,קַאמשעג ןעטלערײאעגסױא םענײּפ ם'ניֿפ םינמיס ןענוֿפעג טָארט
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 ,ןעּברָאװרער ףיז טָאה ץַאלַאּפ ם'נופ תיּבה-לעּב רעגנוי רעד סָאװ

 ןוא םונעזימ ײּב עליו רעד ןיא דנַאנַאֿפָאנ ןערָאי גירנעגניײרּברַאפ

 ,םיור טָאטש-רסיק רעד ןיא

 רעד טצעזַאּב ץַאלַאּפ ןיא ךיז ןעּבָאה ן'רוח:ןּכ ןיפ טסעג םלַא

 ןוֿפ טײקנײש יד ןוא ;סַאריא רעטֿפָאט ןייז טימ רצאשלּב ירצימ

 גנוקריט עגידנרעּבױצַאּב יד טַאהעג ץלא ךָאנ טָאה תירצימ רעד

 ,ןעריא ןעגנוי ץ'פיוא
 ןיוש ײז ןעגײז ,ןרּתסא .וצ ןוא ןסעדינָאמיס וצ ףייש זיא סָאװ

 רַאֿפ ,עיֿפָאיטנַא ןופ רעהַא ןעמוקעגנָא קירוצ געט עכַאלטע טימ

 םורָאװ ,רעװש רהעז ןעװעג העיסנ יד זיא רחוס ןעקנַארק םעד

 ןיא סָאװ .ןיקנַאלַאּפ ַא ןיא ןעגָארט ןעזָאל טוומעג ךיז טָאה רע

 .עג לָאמעלַא טינ ןענייז עבלעװ ,ןעלמעק יײװצ ןעשיווצ ןעגנַאהעג

 . ,םילשורי ןייק ןעטוקנָא ן'כָאנ ,טציא רעּבָא ,טירט ןעֿפײלג ןיא ןעגנַאג

 ןעקיקנָא טנָאקעג טינ טַאז רָאג ןַאמ רעלעדײא רעד ךיז טָאה:

 .רַאֿפ רע טגעלפ האנה רעדנַאּב ַא טימ ,טָאטשרעטָאפ ןייז טימ

 יז ,זיוה ןוֿפ ךַאד ץפיוא גָאט ןופ לײט ןעטסערג םעד ןעגנײרב

 טָאה ,ויוה-רעמוז ם'נופ ןעטָאש ם'ניא לעטָאּפ ןײז ןיא גידנעצ

 . ,טפול עכַאלרעה יר טמעטעעגנייא חור:תחנ ןתמא ַא טיט רע

 רע ,נרעּב עטנַאקַאּב:טלַא יר ןופ רעהַא טמיױרטשעג טָאה סָאװ

 ןענישפיוא ריא ןיפ ,ןוז רעד ןופ גנַאג םער ןעקוקֿפָאנ טגעלֿפ
 .לעװ ,ענײז רעטֿכָאט יד ךיז ןעּבעל גידנעהעז ןוא ,ןײנרַאֿפ ן'זיּב

 .ענרעּביא ןיא טּפַאשּביל ַאזַא טימ טלעגנירעגמורַא םיא טָאה עב

 יענ רעד ,ןעמאמ ריא ןָא ןענָאמרעד ףיז רע טגעלפ ,טײקנעּבעג

 .נערנוּבעגיצ ןייז סָאװ ,ּבײװ רערעײט ןַײז ,דנעגוי !ייז ןופ רעטּביל

 -עג ויא רע רעטלע סָאװ ,רעמ ץלַא ןעסקַאװעג זיא ריא וצ טײק

 - | ,ןע רָאװ
 .רַאֿפ ןעצנַאנניא טינ ָאד וליּפַא ךז רע טָאה ןעגעװטסעדניפ

 .ריק ַא ןערָאפ וצ ןעמוק םיא וצ טגעלפ גָאט עלַא ,הור יד ןענוג
 :עגרעּביא טָאה רע ןעֿפלעװ ,ןעטְלּבנס ןוֿפ ןוּבשחו=ןיד ַא טימ רעי

 ןיא זייה-םלערגַאה ןייז ןיפ ןעטפעשעג עסיורג יר ןעריֿפ וצ ןעּבעג
 .קורטסניא ןעטלּבנס ןעקיש רע טגעלפ גָאט עלַא ןוא עיכָאיטנַא

 טעמּב זיא םענעי ןוֿפ ןַא ,עכַאלריֿפסױא ןוא עיונעג עבלעזַא ,םעיצ
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 =נעמ ַא סָאװ ,ןעסנַאש עלַא ;טײקֿפילטרָאװטנַארַאפ עצנַאג יד ּפָארַא
 ןעװעג ןהעזעגסיוארָאפ ןענַײז ,ןערעלקראֿפ רָאנ ןָאק לכש סנעש
 | .םעיצקורטסניא עגיזָאד יד ןיא

 . ,רנעגוי ריא ןוֿפ ןעהילּב ןעטכער ןיא ןעועװעג ןיא רתסא
 מימ ,םירביא עטצינשעג םימ ,טלַאטשעג עגירווענה ,עגיילק ַא
 היא טָאה ,טנוזעג ןוא דנענוי טימ טצירּפשעג טָאה סָאװ ,םינּפ ַא
 .ּביל טימ ,רנַאטשיַאֿפ ןערָאלק טימ טמעטעעג ןעזעװ רעצנַאנ
 טלָאה טזומעג רערערעי טָאה יורפ עניזָאד יד ,רעּבױצ ןוא טּפָאש
 ,טֿפַאשײרט ןוא עּביל טימ לופ ןעװעג זיא הפונ יז םורָאװ ,ןעּבָאה

 +לַאהעג טָאה רעֿפלעװ ,ןעטַאט ריא ןעּבעל ןענַאטשעג יא יז
 | ,יעזָאלענּפָארַא ףיט ּפָאק ןעטלַא םעד ןעט

 .טנָאזעג ךַאלדנע רע טָאה --?רתסא ,טלָאה םיא טסָאה וד --
 ,טרעֿפטנעעג יז טָאה -- ,עי --

 ?ןעמיקסיורַא טעװ ןופרעד סָאװ ,ןָאטעג טכַארט ַא וטסָאה ---
 ײװ רָאנ םיא ןענעװ ןעטכַארט וצ טסײלּפעג ףיז ּבָאה ךיא ---

 'רעּכָא ןבוח רעד וצ ףימ טדניּב םיא וצ סָאװ ,רַאה רעזנוא ןעגעוו

 טינ ןעװעג ןיּב ףיא ,טסיזמוא ןעזעװעג ןענײז ןעגנוהימַאּב עניימ
 | - .,קרַאטש גונעג

 ןײד ןיא ןעטָארעג ,דניק ּביל ַא ןוא דניק טיג ַא טסיּב וד ---
 .טבַארטרַאּפ ןוא ןעפירענּפָא ףיז םערינָאמיס טָאה --- ןעמַאמ

 | ןעּבױהעגנָא רעריװ רע טָאה ךָאנרעד
 + ןייד ,,רעּבָא ,רײר עניימ טימ ןעגידניזרַאפ טינ לָאז ףיא ---

 :עננייַא טלָאװ ךיא ןעװ ,טסיזמוא ןעװעג טינ רשֿפא טלָאװ עּביל
 מכיײל םע ּבָאה ףיא סָאװ ןוא טגָאמרַאֿפ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעטלַאה
 !חיּכ רעסיורג ַא זיא טלעג ,ןָאט טנָאקעג

 ףס ַא ןייז שציא ךָאנ רימ טלָאװ ,ןָאטעג ױזַא טסלָאװ וד ןעװ ---
 .ןעגיוא יד ןיא םיא ןעקוק יצ; ןייז טרעװ טינ טלָאװ ףיא ,רעגרע
 !עטַאט ,ריד טימ ץלָאטש ןייז טנָאקעג טינ טלָאװ ןוא ןײרַא

 --- ,דניק ןײמ ,עטסגרע סָאד ריד ןענָאז וצ רימ ּביולרעד ---
 טעוו'ס .עקַאט ןענעװ הביט ןיד ןופ --- טגָאזעג םערינַאמיס טָאה
 רָאװעג סע טסעװ וד ןעװ ,ןעפערט רעווש ױזַא טינ רשֿפא ףיד

 . +ערערנַא ַא וצ ןיוש טרעהעג ,רּתסא ,עּביל ןײז ,רימ ןופ ןערעוװ
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 ,מרעֿפטנעעג גיהור יז טָאה -- םע סיי ףיא --
 רעטײװ רע טָאה -- ץענ ריא ןיא םיא טלַאה תירצימ יד ---

 עלַא טיט קלָאּפ ריא ןוֿפ מײקגיטֿפַאהקלַאש יד טָאה יז -- טדערעג
 :גיטֿפַאהקלַאש עסיורג ַא --- ּבָאגוצ טלַא טייקניש ריא ןופ תולונס
 ,קלָאפ ריא יװ ױזַא רעּבָא ,טײקנײש = עֿכַאלרערנואװ ַא ןוא טײק
 ,טינ ץרַאה ןײק יז טָאה

 םערינָאמיס טָאה --- ןעטַאט ריא טֿכַארַאפ םָאװ ,רעטכָאט יד ---
 ,רעצ רָאנ ןעגנײרּב ןַאמ ריא טעװ --- םדערעג רעטײװ

 | | ?ןעד םיא טֿכַארַאּפ יז --
 ,םיא ןוֿפ טֿפַאל ז .,טרעפטנעעג ןקז רעד טָאה --- ,עי --

 ןהעזועג ףס ַא ןיוש טָאה סָאװ ,המכח םימ שנעמ ַא זיא רצאשלּכ
 טָאג ןוא ,םלועה-תומוא:ידיסח יד ןוֿפ ןיא רע ,טלעװ רעד ףיוא
 יפִא ,רסח ןרעדנוזַאּב ןַײז ןעזיװעגסױרַא םיא וצ טָאה רַאה רעד

 ,הנומא רעגילײה רעזנוא וצ הרז-הדובע רעד ןיֿפ םיא גידנערעק
 :ַאנ יד, :טנָאעג טָאה ױ יװ ,טרעהעג ןעטבענ ןײלַא ּבָאה ףיא
 ךיז ןענָאק םינקז ;ןיז לחימ ןעמ ןָאק דנעגוי רעד ןוֿפ ןעטיקשיר
 .עּב ףרַאד ,יז טרילרַאפ'ס רעװ ןוא ,חמכח טימ רָאנ ןעמענרעּביא
 . .יױר ַא רַאפ רָאנ ןעטסַאּפ סָאװ ,רעטרעװ עמַאזיורנ ,'ןעּברַאטש רעס
 ױזַא ןײז דלַאּב לעװ ףיא ףױא וַא ,טנָאמרעד רימ טָאה יז .רעמ
 לָאמנײק טסעװ וד ,רּתסא ,וד רעּבָא ,עטַאט ריא יװ ױזַא ,ףַאלש
 / יָאװ ,ןײנ ,ןעּברַאטש לָאז רע ,רעסעּב ןייז טלָאװ'ס, :ןעגָאז טינ
 ,הרוחי ןופ רעטֿפָאט ַא ןעװעג זיא עמַאמ .ןײד םיד

 ןיא ןָאטעג שוק ַא םיא יז טָאה ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ
 | :טנַאזעג

 ,ןעמַאמ ןיימ ןיֿפ דניק ַא ןיִּב ףיא ןוא ---
 ףױא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא רע טָאה ,ןעגייװש ןעצרוק ַא ךָאנ

 :ןעּבױהעגנָא רעדיװ טָאה ןוא לעסקַא ריא
 טימ רע טעװ ,ּבײװ ַא רַאפ תירצימ יד ןעּבָאה טעװ רע זַא --
 המשג רעד ןיא טּפַאשקנײּב רעסיורג א טימ ןוא הטרח ןופ ליפעג ַא
 ,ערעװ רָאװעג דלַאּב טעװ רע םורָאװ ,ריד ןָא ןענָאמרעד ךיז
 ףָאנ הװאּת רעזיײּב ריא ןוֿפ רעניד רעד רָאנ ריא רַאֿפ זיא רע זַא
 : ריא רַאֿפ ,תומולח עריא ןופ טקנופלעטימ רעד ןיא םיור ,דובּכ
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 ירוח ןופ ןוז רעד טינ ,ריוומיאוד םינוֿפ ןז רעד ,סירַא רע זיא
 ,םילשורי ןוֿפ טשריפ רעד

 עגיזָאד יד ףיט יװ ,ןעגרָאּברַאפ וצ טבורּפעג טינ טָאה רתסא
 ,ןעֿפָארטעג יז ןעּבָאה רעטרעװ

 טָאה --- !טעּפש וצ טינ ךָאנ זיא'ס !עטַאט ,םיא עװעטַאר -- = |
 ,םינונחת טימ טגָאזעג יז

 ,טרעפטנעעג םערינָאמיס טָאה לעכיײמש ןעליטש ַא טימ
 -- ןעטּבילרַאּפַא ,ןעװעטַאר ןעמ ןָאק ןעגידנעקנירטרעד ַא --

 ,טינ לָאמנײק
 ,הנּכס יר םיא ןײװ ,םיא ףױא העּפשה ַא טסָאה וד רעּבָא --

 יא סָאריא ױרֿפ ַא רַאפ סָאװ ,םיא גָאז ,רָאפ םיא טייטש סָאװ
 ,ץענ תירצימ רעד ןופ ןעײרּפַאּב טנָאקעג םיא טלָאװ סָאד --

 ןוא --- ןײנ ?רּתְסֹא ,ריד וצ ןעגנײרּב םיא םע טעװ ןעד יצ רעּבָא
 ןיִּב ךיא --- ןעגייצעגפיוניצ טֿכידעג ךיז ןעּבָאה ןעטערּב ענײז
 טלָאװ ןעגעווטסעדניפ ,ןעװעג ןענַײז תובָא עניימ יװ ױזַאטכענק ַא
 !רעטֿפָאט ןײמ ,ינודַא ,ויא טָא, :ןעגָאז טנָאקעג טינ םיא וצ ךיא
 יד ןיאָפ ,"רעטלעה ףיד טָאה ןוא תירצימ רעד רַאֿפ רענעש זיא יז
 יי וצ ץלָאמש טנערעלעג ףיא גָאה טײהײרּפ ןוֿפ ןערָאי עגנַאל
 טלָאװ ףיא ;ןעמינעגּפָא גנוצ יד .רימ ןעטלָאװ רעטרעװ עכלעזַא
 .רָאד גרעּב יד ףיוא רענײטש עטלַא יד רַאפ ןעמעש טזומעג ךיז
 טלָאװעג ןיש ףיא טלָאװ רעסעּב ,רּתסא ,ןײנ ,רעּביאנעגעק ןעט
 ,ןעמַאמ ןייד ןופ -בק ם'ניא ריד םימ ףָאלש ןעניּבײא םעד ןעּפָאלש

 סרחסא ןעגױצרעּביא טָאה השוּב ןופ טײקטױר עגידנענערּב ַא

 ,םינּפ
 ,ןערײר ױזַא םיא וצ טסלָאז וד זַא ,טנײמעג טינ ּבָאה ףיא ---

 ,,,קילג ןײז ןעגעװ ,,,םיא ןעגעװ רָאנ טכַארטעג ּכָאה ךיא ,עטַאט
 וצ ביל םיא םגעװרעד ךיז ּכָאה ךיא ּבױא ,םעניימ ןעגעװ טינ
 ףיא ןָאק טימרעד רָאנ ,גנוטכַא ןײז טרעװ ךיוא ףיא ליװ ,ןעּבָאה
 | ןעגיוא ענעגייא טנײמ ןיא ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז

 ןײװ טֿכַארּבעג ןוא רעניד 8 ןעמיקעגנײרַא זיא עלײװרעד ןוא
 יַאמ םעד טגנַאלרער טָאה רּתסא סָאװ טײצרעדניא ,רעסַאװ ןוא
 - ,סָאריא ףױרַא ךַאד ץפיוא זיא ,ןעקנירמ וצ ןעט
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 עקשיריא רעד ןעזיועגסיוא טינ תירצימ יד 'טָאה ךָאנ לָאכנײק
 ןעּבָאה םישוּבלמ עניטֿפור עריא ,טנעמָאמ םעד ןיא יװ ןייש ױזַא
 ץפיוא ,ןרעטש ן'פיוא ;ןעקלָאװ ַא יװ ּבײל ריא םורַא טרעטַאלּפעג
 יד סָאװ ,גנוריצ עֿפײר טצנַאלגעג טָאה טנעה יד ףיוא ןוא ןלַאה
 ,םינּפ ךַאלײרפ ַא טימ ,טַאהעג ּביל .ױזַא ןעּבָאה םירצמ ןופ ןעיורּפ
 רעּבָא ,רעֿפז ןיא ץלָאטש ,טָארט ןעגידנעּבעװש ןעטֿכײל ַא טימ
 ריא ײּב ,טרעטנעהענרעד ךיז יז טָאה ,עיצָאטקעּפָא םוש ַא ןהָא
 יז ןיא ףיז ןיא ןײרַא ןעצנאגניא יװ סעפע רּתסא זיא ןעמוקנָא
 | ,ןעטַאט ריא וצ קרַאטש םעילוטענוצ

 טָאה --- יוּתסא עּביל ,ריד וצ ןיא ,סערינָאמיס ,ריד וצ דירֿפ ---
 :ײמ רעגנוי רעד וצ ּפָאק םעד ןָאטעג גײנ ַא ןוא טגָאזעג םַאריא
 ןָאק ףיא גיוא --- ,דניירפ רעלערײא ,רימ טסנָאמרעד וד --- לער
 ,םינהוּכ עשיסרעּפ יר ןָא --- ךיד גידנעגירילַאּב טינ ,ןעגָאז רָאנ סע
 -ער יד ףיוא ףױרַא ײז ןעגיטש ,ךיז טגײנ גָאט רעד ןעװ סָאװ
 עכלעװ ,ןוז רעד תוליֿפּת ןעקיש וצ ןעלּפמעט ערעײז ןוֿפ רעֿכ
 רעד ןיא טנעװַאהַאּב רָאג טינ וטסיּב רעמָאט ,ךײשּפָא טמענ
 רע .ןעטַאט ןַײמ ןעקישוצ ריד ףיא ןָאק ,רעסרעּפ יד ןוֿפ הרובע
 ,םימוטרח יד ןופ ךָאד זיא

 .נרע ַא טימ טרעפטנעעג רחוס רעד טָאה --- תירצימ ענייש ---
 רע ןוא ןַאמ רעלעדײא ַא זיא עטַאמ ןײד --- טײקֿכַאלּפעה רעטס-
 ןײז זַא ןעגָאז לעװ ךיא ּבױא ,ןעּבָאה טינ לעּביארַאּפ ןייק טעװ
 לײט רעטסנעלק רעד-רָאנ ןיא טסנוק.םימוטרח רעד ןיא תואיקנ
 ,המֿכח ןייז ןופ

 ,ןעפיל יד .ןעניוצרַאפ שיטָאּפש לעטיּב ַא טָאה םאריא

 ריד ךיא ןומ ,וד יװ ױזַא ףָאזָאליֿפ-השעמ ןערײר וצ ידכ --
 תואיצמ יד גידנעטש טרעדָאּפ לײט רעטסנעלק רעד זַא ןעגָאו
 םעד רַאפ טסטלַאה וד סָאװ ,ןענערפ ףיא גָאמ ,ןרעסערג ַא ןוֿפ
 :לייאװ זיא ריד סָאװ ,הלעמ רענעטלעז רענעי ןופ לײט ןרעסערג
 ?ןעטַאט ןײמ ןעּבײרשוצוצ ןעלעפעג

 :טרעפטנעעג סערינַאמיס ריא טָאה טײקננײרמש .ןהָא טינ
 .כעה יד ,טָאג וצ םדנעװעג דימּת ןיא המכח עתמא יד --
 .עג ןעטלעז ּבָאה ףיא ןוא ,טָאג ןענעקרער סָאר זיא המֿכח עט
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 ןעבײרגיער לָאז המכח עגיָאר יד ןעכלעװ יב ,ןעשנעמ ַא ןהעו
 ףרוד יז לָאז סָאװ ןוא ,ןעמַאמ ןַײד ײּב יװ .הגירדמ ערעכעה ַא
 רעלעריא רער יװ ,ןעגיטעטשַאּב רעסעּב םישעמ ןוא רעטרעװ
 ,רצאשלנ

 יענוצ רע טָאה ,סעומש םער טימ ףוס ַא ןעכַאמ וצ ידּכ ןוא
 ,ןעּפיל יד וצ רעכעּב םעד ןעגָארט

 ,ןרהסא וצ טרנעװעג ךיז תירצימ יד טָאה ,טפעלּפעג לעטיּב א
 ןיפ ןעטָאלֿפ עצנַאג ןוא ןענָאילימ טגָאמרַאפ סָאװ ,שנעמ ַא --

 זנוא האנה טּפַאשרַאֿפ סָאװ ,ןײטשרַאּפ טינ ןָאק ,םי ץפיוא ןעֿפיש
 יב ַא ןײלַא ןוא ךיז טימ ןעזָאלרעביא םיא רימָאל ,ןעיורפ עטושפ
 ןעגנַאגעגוצ ןענײז יײמ,הקעמ רעד ײּב ןעטרָאד ןָאט .טריולפ ַא לעט
 יוצ ןערָאי טימ ואװ ,טרָא םעד ףיוא דָארג ןעּבילּבעג ןיימש ןוא
 ,לעניצ רער ןעסירעגּפָא טנַאה םרוח-ןּב רעטנוא ךיז טָאה קיד
 ,ּפָאק ןיא ןסוטַארג ןעֿפָארטעג טָאה סָאװ

 סַאריא טָאה --- ?םיור ןיא ןעזעװעג טינ לָאמנײק טסיּב וד --
 -עונָארּב עליפ עריא ןוֿפ םענייא טימ גידנעליּפש ,ןעֿבױהעגנָא
 ,ןעמעל

 ,טרעפטנעעג ץרוק רחסא טָאה -- ןיינ --
 ?ןעטרָאר ןַײז וצ טסולגעג טינ רָאג לָאמנײק ריד ךיז טָאה ---
 ,,ןײג ---

 !ןעװעג זיא ןעּבעל ןייר שצינערגַאּב ןוא גנייא יװ ,ָךא ---
 טלָאװ ,רעטרעװ עגיזָאד יד שײלנַאּב טָאה רעכלעװ ,ץפיז רעד

 ױוצַאּב וליֿפא ךיז טלָאװ רע ןעװ ,רעגידיילטימ ןייז טנָאקעג טינ
 'ופ ךיז יז טָאה םורַא עגר ַא ןיא ןיוש רעּבָא ,הפוג ריא ףיוא ןעג
 ףיוא ןערעה טנָאקעג סע טָאה'מ זַא ,ךיוה ױזַא טֿכַאלעגרעדנַאנ
 .,סַאג רעד

 --- ,ןעפורעגסיוא יז טָאה --- !עניימ תימימּת עניילק וד ,ָא --
 ןופ ןרעױא יד ןיא טסענ ם'נופ ךַאלעגײֿפ עמרעדעּפַאּב-ּבלַאה יד
 ןיוש ןענייז ןעדמַאז רעסיפמעמ יד ןעשיװצ עוטַאטס רעסיורנ רעד
 | ,היד ןופ רעטינעג טעמּנ

 ריא ןעטיּבעגרעּביא יז טָאה ,טײהנעגעלרַאפ טרּתסא טקרעמַאּב = |
 | ;טגָאזעג םיטניא טָאה ןוא ןָאט
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 ןיא טנָאועג דָאד סע ּבָאה יא ,זנורּב ןערעװ טינ טסֿפרַאד --
 ריד לעװ ךיא ןיא ,שוק א םימ ןעטעּברעּביא ךיד ףימָאל ,סַאּפש
 .ראפ טינ טלעװ רעד ןיא םענײק םלָאװ ףיא סָאװ ,ןעלײצרעד
 | ,טיורט

 :רַאש םעד ןעריקסַאמרַאֿפ וצ ידּכ ,טכַאלוצ רעדיװ ףיז טָאה יז

 ,ןרתסא ףיוא ןעֿפרָאװעג טָאה יז סָאװ ,קילּב ןעפ
 | ,טנעװָא ןיא טנייה טמוק רוח-ןּכ ---
 ;גיטולּבטלַאק ןעּביילּב וצ טסײלפעג רּתסא ךיז טָאה טסיזמוא

 טײקטיור עשירעטעררַאפ ַא ןוא ,ןעגיוא יד טזָאלענּפָארַא טָאה יז
 םעד ןהעזעג טינ טָאה יז ,ןרעטש ןןא ןעקַאּב עריא טקעדַאּב טָאה
 :יא טּבעװשעגכרוד ץילּב ַא יװ לענש טָאה סָאװ ,לעֿפײמש -ןוחצינ
 | "  ,םינּפ תירצימ רעד רעב

 ,גָאזוצ .ןַײז זיא טָא ,העז ---
 לעטיװק םענעטעמרַאּפ ַא לעטרַאג ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה יז

 | | ;טדערעג רעטײװ טָאה ןוא
 ייװ ָאד רע טעװ טנײה !ןידניירפ ןיימ ,רימ טימ יז ײרֿפ ---

 סָאװ ,ץַאלַאּפ רעתמא ַא ,זױח ַא םײטש רעביט םיײּב ,ןייז רעד
 ןטנָאזעגוצ רימ רע טָאה ןױה סָאד טָא ןניניק ַא רַאפ טסַאּפ
 .,ןעמ זומ ,זיױה םעד ןופ עטתיּבה-לעּב ַא ןערעװ וצ ידּכ רעּבָא

 .רעּביא טָאה טָאג רעד רעביא טירט עגיטסַאה ןופ ףליה רעד

 רער רעּביא ןעגױּבעגרעּבירַא ךיז טָאה יז ,דײר עריא ןעסירעג
 גנורּפש ַא ז טָאה ןַאד ,טײג'ס רעװ ,ןָאט וצ קוק ַא ידּכ ,הקעמ
 {טנ עה ענעּבױהעגפיױא טימ ןעפורענסיוא ןוא קירוצ ףיוא ןָאטעג

 ,םוג יװ !ןײלַא רוח-ןּב --- רע זיא סָאד !עריזיא זיא טּבױלעג ---
 !טכַא רטעג םיא ןעגעװ ּבָאה ךיא תעשּב דָארג ןעמוקעג ןיא רע סָאװ
 .,שוק ַא רימ ּביג ,רתסא ,םורַא ףימ םענ ,ןמיס רעטוג ַא זיא סָאד

 ןעּבָאה ןעקַאּב יד .,ןענייא יד ןעּבױהעגּפיוא טָאה עקשיריא יד
 םעּכ ַא טלעקניפעג טָאה ןעניוא עריא ןיא ןוא  ,טנערּבעג ריא
 .ָארג וצ ַא ףיוא זיא יז ,רוטַאנ ריא ןעװעג דמערפ ללֿכּב זיא סָאװ
 ,ןעליפעג עטסלעדײא עריא ןיא ןערָאװעג טגידײלַאּב ןפוא ןעּב
 ..ֿפַארט וצ טכער םעד ןעמונעגקעװַא ריא יײּב טָאה'מ סָאװ יד:אל
 טוומעג ךָאנ יז טָאה ,טַאהעג ּביל טָאה יז סָאװ ,םעד ןענעװ ןעמ
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 שײֿפוצח היז טמירַאּב ןיטנערוקנָאק עכַאלקילג ריא יװ ןערעהוצ

 . םָאװ ,תוחטבה ערנעצנעלג יד טלײצרעד ןוא ןעגלָאּפרע עריא טימ
 טָאה ,טכענק ןופ רעטכָאט רעד ,ריא ןענעװ ,ןעמוקַאּב טָאה יז
 ריא טוײװ ,ערעדנַא יד ,ענעי ןוא ,טכַארטעג טינ וליּפַא רוח-ןּב
 ןטטרָאד סָאװ ,ןעֿפערט וצ ןײלַא ריא גידנעזָאלרעּביא ,ווירּב ןײז
 : ,םיימש

 --יּןרעײט ריד זיא םיור רעדָא ,טלָאה עקַאט ם יא טסָאה וד--
 | | ,טנערפעג רזקהסא טָאה

 יז טָאה ןַאד ,רעטניהַא טָארט ַא ןעטָארטענּפָא יא תירצימ יד
 םינּפ סרּתסא וצ טנעהָאנ ץנַאג ּפָאק ןעצלָאטש ריא ןענײּבענּפָארַא
 = . ;טנָאזעג טָאה ןוא

 {סערינָאמיס ןיֿפ רעטֿכָאט ,ריד רע זיא סָאװ ---
 | ןעּבױהעגנָא רּתסא טָאה ,,,ןיימ זיא רע ---
 ריא שזָאלעג טינ טָאה ,ץילּב ַא יװ ףרַאש ,קנַאדעג ַא רעּכָא

 טָאה ,טרעטיצעג טָאה ןוא ןערָאװעג ךײלּב זיא יז ,ןעגידנערעד
 ;טרעֿפטנעעג טָאה ןוא תוחוּכ יד טימ ןעמונעגֿפײנוצ רעּבָא ךיז

 | !רנײרפ ַא סנעטַאט ןיײמ זיא רע ---
 יז זַא ,ןײז הרומ וצ טײרדעגרעּביא טינ ריא ךיז טָאה גנוצ יד

 ,ןֿפַאלקש ַא ענַײז ןיא
 ,טכַאלעגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה סַאריא
 רעװש ךיא ,ָא ,ןעפורע גּפָא ךיז יז טָאה --- ?סָאד יװ -עמ טינ --

 ײױק ענײר ןעטלַאה טסגעמ וד ,םירצימ ןופ רעטענ עטונ יד ײּב
 .ןעשוק ערעסיז ףס ַא ָאד רימ ףיא ןעטרַאװ טציא ,ךיז רַאֿפ ןעש

 ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא .יז טָאה ,ןײגוצקעװַא טיײרדענסיױא ךיז ןוא
 | ;טגָאועג ןוא לעסקַא ןרעּביא קילּב ַא ןרּתסא

 ,ריד וצ דירפ ,ןעמוקַאּב ןײג יז לעװ'כ ---|

 טינ ןיוש יז טָאה'מ ןוא ּפערט יד ןופ ּפָארַא זיא תירצימ יד זַא
 יםיוא ןוא טנעה יד ןוא םינּפ םעד ןעגרָאּברַאפ רּתסא טָאה ,ןהעזעג
 .ײלַאּב ןוא השוּב ןוֿפ ןערערט ,ןערערט םָארטש ַא ןיא ןעכָארּבעג
 עריא ןעשיװצ ןענורעג .םיײה-גידנענערּב ןעּבָאה סָאװ ,עּביל רעטניד

 ' ,רעגניפ
 ןעגיזָאד ם'נופ טײקרעטיּב יד ןרעסעוגרַאֿפ וצ ידּכ יװ ױזַא ןוא
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 ןעטפנַאז ןעגיהור ריא ןעװעג דמערֿפ ױזַא זיא סָאװ ,ךָארּבסיױא-רעצ
 .רעװ סנעטַאט ריא ןעניז ן'פיוא ףױרַא ריא ןענײז ,טנעמַארעּפמעט
 םינ רשפא טלָאװ עּביל ןיד, ;גנוטײטַאּב רעײנ ַא טימ ןיוש ,רעט
 בָאה ףיא סָאװ ,ןעטלַאהעגנײַא טלָאװ ךיא ןעװ ,טסיזמוא ןעװעג
 ",ָאמ טנָאקעג טֿפײל סע ּבָאה ףיא סָאװ ,טנָאמרַאֿפ

 ןעסָאגעג ןוא לעמיה ץפיוא ןעויװעג ןיוש ךיז ןעבָאה ןרעטש יד
 עלעקניט ץנַארק םעד ןוא טָאטש רעד רעּביא ןייש ןעֿכײװ רעײז
 . -ַאֹּב ליפ יװַא ףױא טַאהעג ףיז טָאה רּתסא ןעוו ,ריא םורַא גרעּב
 ןייה-רעמוז ןיא קירוצ ןערעקמוא ךיז ןענָאק לָאז יז זַא ,טגיהור
 .ַאט ןעּבעל ץַאלּפ ןעכַאלטנײװעג ריא ןעמענרַאֿפ לימש רעריװ ןוא
 .רָאד ,עּביל רעגירתווינע ןיא םיא ןעניד וצ ןייז וצ טײרג ידֹּכ ,ןעמ
 ןעריא בוח ןעגיזָאד םער ןעליפרע ,טרָא ריא ןעועװעג ןיא ןעט
 ריא ןופ עּכַאנֿפױא עגיצנ ײא יד םלַא ןעמוקעגרָאפ טציא ריא זיא
 ןעװעג רבונ טָאה ז -- תמא םעד ןעגָאז ףיַאד'מ ןוא .ןעּבעל
 סער ןעּב ענעגרעטנוא החמש טימ ףיז טָאה ןוא ,רעצ ןרעטיּב םעד
 ,בוח ןעגיזָאד
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 .ןעביז לעטיּפַאק

 ,ןעפראוועגפארא עקסאמ יד

 ,ןײלַא ןעזעװעג ןענייז סָאריא ןוא רוח.
 ,םיהא טעמּכ ןעּבָאה ןעשינעהעשעג עגירנעגערפיוא עטצעל יר

  ,תירצימ רענײש רעד;!עגעװ קנַארעג םעד חימ טרוח:ןּב ןיֿפ טפומשעג !
 טימ רָאנ זיא ,ריא ןָא ןענָאמרעד לָאטלײט ףיז רע טגעלפ רעמָאט

 - ןעּבעל ריט סָאװ ,ןעגינעגרַאפ ןופ ליפעג ןעבילקילּבנעגױא םענעי
 ,רָאּפ זנוא ןעייטש עכלעװ ,םיגונעּת יד ןענעװ קנַאדעג םייּב רעּביא
 רעגיטֿכיר רעדָא ןעמוקנײרַא ןהעזרעד יז טָאה רע זַא ,טציא ןוא

 - .רעײלש ןעסײװ ןעקלָאװ ַא ןיא טליהעג ןעּבעװשנײרַא --- טגָאזעג

 רע טָאה ,טַאהעג ּביל ױזַא סע טָאה יז סָאװ ,בעװעג ןעגיטרַא

 .ײסַאה ויא רע ,ןעריא רע ּבױצ ןעצנַאג םעד טליפרעד םײנַארעּביא

 ,טֿפעלּפעג יװ ןעּבילּבעג ןיײטש רעּבָא זיא ,ריא וצ ןעגנַאנעגוצ גיט

 ,ריא ןיא גנורעדנערַאּפ יד ןעװעג זיא .םיורג ױזַא
 ןעדניּבוצוצ םיא ידֹּכ ,תולונס עלַא ןָאטעג יז טָאה רעהַא זי

 :ירַאװ ַא םימ ןעװעג ןעגגורדעגֿפרוד זיא ןעזעװ ץנַאג ריִא ,ךיז וצ

 ןעװעג זיא רעריא קילּב רערעי ,ןעמוקנעגעקטנַא ןופ ליֿפעג ןעמ

 .רַאֿפ םיא טנעלפ יז ,החטבה ַא -- גנונעװַאּב רעדעי ,גָאװצַא

 .ַאווצ ןײז ןעגעלפ ײז זַא ,גנֹורעדנוַאװַאּב ןוא הֿפינח טימ ןריּכיש

 .קעװַא ןוא ,ריא ףיוא ןעקוקנָא טָאז טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה ,ןעמ

 טעװ יז זַא ,טײקרעכיז רעסיז רעד טימ רע טנעלֿפ ריא ןופ ןײג

 טָאה םיא רַאֿפ ,ןעמוקקירוצ ןייז ףיוא ןעטרַאװ דלודעגמוא טימ

 .נַאהעגּפָארַא ריא ןענײז סָאװ ,ןעמערּב עגנַאל עריא טּברַאּפעג יז
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 םיא רַאֿפ ;ןעגיױא עגימרָאּפלעדנַאמ רגידנעטֿבײל יד רעיא ןעג
 .יל עניזָאר עריא ןופ לעֿפײמש רעּביל רעד ןעװעג טמיטשַאּב זיא
 ,סערנעגעל עשיטעָאּפ יד טלײצרעד רדסּכ יז טָאה םיא רַאפ ,ןעּפ
 םיא רַאֿפ ןעירדנַאסקעלַא ןיא קלאפ םיּב טרעהעג טָאה ױ סָאװ
 םיא רַאֿפ ;סולינ ןופ רעריל עטלַא יד ןעגנוזעג רנַאנַאֿפָאנ יז טָאה
 .עג עטסניפ יד ,תובוט:םינבא עטסרעײט יד ןָאטעגנָא יז טָאה
 ם'נופ ןעּבעװעג ענעטלעו ערערנַא ןוא ןעלַאש ,םרעיילש עטציּפש
 ןעצנַאג םעד ןעסָאלשעגפיוא יז טָאה םיא רַאפ ;סנעדײז ןעשידניא
 םיא ײּב זַא ױזַא --- ,טסײנ ריא ןופ ןוא טייקנײש ריא ןוֿפ ףושינ
 .לײװרעדסױא ריא ןיא רע ןַא ,ןעבילּבעג טינ קֿפס םוש ןייק יא
 :רַאֿפ וצ ןעּבעגעג גָאט עלַא סָאד םיא ךָאד יז טָאה ,רלעה רעט
 .ָאק רער ןופ ןעצנוק עלא טימ ,םינפוא ײלרעטנעזיוט ףיוא ןיימש
 | ,הירּב ַאזַא ןעװעג ןיא יז רעֿכלעװ ףיוא יירעטעק

 ,ןָא טנעװָא םער ןופ ןיווח:ןּב רַאֿפ ןעועג תירצימ יד זיא ַאזַא
 םעד ןיא ערעוֶא רעד רעּביא ןערָאּפעג ריא םימ זיא רע ןעװ

 ?טציא ןוא ,דלַאװ:ןעמלַאּפ
 -- ריטַאנ עטלעּפָאמ ןיק טינ טָאה שנעמ רעֿפלעװ ןעטלעז

 בור סָאד ןיא עטצעל יד 4 ענערָאװעג ַא ןוא ענערָאּבעג א
 .לעמש ןערוטַאנ ערײב עניזָאד יד ןוא ;גנוהיצרעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא
 רעװש ײז לָאמלײט זיא'ס זַא ,ףיונוצ ױזַא םײצ רעד טימ ךיז ןעצ
 עתמא ריא טקעלּפטנַא טציא ךיז טָאה ןסַאריא ײּב ,ןעדײשוצּפָא
 ,רוטַאנ ענערָאּבעג

 ןענעגעגַאּב טנָאקעג טינ ןעמ טלָאװ ןעטנַאקַאּבמוא 8 וליפַא
 :ַאּב טציא טָאה יז יװ ,טײקדמערֿפ ןופ ליֿפעג ןרעגיטנָאק ַא טימ
 טלַאק ןוא גיהוד ,טרעװילגרַאּפ יװ ןעװעג זיִא יז ,ןרוחּב טנעגעג
 לעטיּב ַא ז טָאה ּפָאק ןעצלָאטש םעד רָאנ :עוטַאטס ַא יװ ױזַא
 .ןעפיל יד טסע רפעגפיונוצ טסעֿפ ןוא רעטניהַא ןעפרָאװרַאּפ

 ,ןעגײװש םעד ןעסירעגרעּביא עטשרע יד טָאה יז
 --- רוח ןוֿפ ןוז ,טײצ רעטֿפער רעד וצ ןעמוקעג טסיּב יד --

 טלָאװ ףיא --- םיטש רעטלַאק רעֿפרַאש ַא םימ טגָאזעג יז טָא ה
 ;טײקכַאלרנײרֿפטסַאג ןײר רַאֿפ קנַאד ןײמ ןענָאזמױרַא ןעלעװ ריד
 .ןָאט וצ סָאר טײהנעגעלעג יר ןעּבָאה טינ ןיש ףיא לעװ רעטעּפש
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 'קילּב םער גידנעמענּפָארַא טינ ,טגײנרַאפ גנייג ךיז טָאה רוח-ןּב
 | ,ריא ןופ

 יעגנָא ןיא םרעליּפש:היבוק יד ײּב זַא ,טרעהעג ּבָאה ףיא ---
 יעג -- טרערעג רעטײװ םַאריא טָאה --- גהנימ רענײש ַא ןעמינ
 ןוא רעװנָא ןוא םניוועג ןופ ןוּבשח ַא ײז ןעכַאמ ,ליּפש ירד טגידנע

 ָאה רימ ךייא ,ץנַארק ַא טימ רעניװעג ןעֿפַאלקילג םער ןעניורק

 ףס ַא ןענױצעג ףיז טָאה סָאװ ,ליּפש ַא ,טליּפשעג ליּפש ַא ןענ

 יעג טלָאװ ,טנירנעעג ךיז טָאה יז זַא ,טציא ןוא ,טכענ טימ געט
 ,ץנַארק רעד טדעהעג'ס ןעמעװ ,ןײגרעד וצ רׂשוי ַא ןעו

 טימ ןוא גיהור רוח-ןּב טָאה --- רצַאשלּכ ןוֿפ רעטֿפָאט ---

 יד ןעליּפש טלָאװעג רימ טימ טסָאה וד בוא --- טנָאזעג עדרעוו

 רעּבָא ,ּפָא םיא ריד ןָאל ףיא ,ץנַארק םעד ךיז םענ ָאט ,ליפש

 םער ןיא ;הנװּכ ַא םעּפע טסָאה וד ,רעטרעװ עטסיזמוא דָאש ַא

 .לעװ ףיא ןוא ,טסליװ .וד סָאװ ,ןעֿפָא רימ עשז גָאז ,רעֿכיז ףיא ןיִ

 ןײז רערעדעי ןײגרעדנַאנופ ףיז רימ ןעלעװ ךָאנרעד ,ןרעפטנע ריד

 זיא םע ןעװ ךיז ןעּבָאה רימ זַא ,ןעסעגרַאֿפ ןעלעװ רימ ןוא געװ

 - ,רעה ףיא ,רײר ,טנעגעגַאּב
 ײז ךײלג ,טקיקעגנָא ףרַאש דנַאנַאכָאנ עלײװ ַא םיא םָאה

 יעג יז טָאה רשֿפא ןוא --- ןָאט לָאז יז סָאװ ,טבושײעג ךיז טלָאז

 טָאה ןַאד --- ?ןעליװ ןײז ןופ טײקשסעפ יר ןעשרָאטסױא שלָאװ

 :טגָאזעג טלַאק ײ
 | ,ײנ ,טינ ףיד טלַאה ךיא ---
 טוָאלעג יז ןוא ןעפורענּפָא ךיז רע טָאה --- ריד וצ דירֿפ ---

 | ,ֿפנַאגסױרַא םינ

 ףור ַא םיא יז טָאה ,רי רעד ײּב ןעװעג ןיוש זיא רע זַא

 | | .?ןָאטעג
 ,טרָאװ ןַײא ךָאנ --
 ,ריא וצ טקוקעגמוא ףיז טָאה ןוא ןיטש ןעּבילּבעג זיא רע

 ,ריד ןעגעװ םײװ ףיא סָאװ ,גנידצלַא רָאנ רעלקַאּב ---

 -- רעטנעהענ גירנעיגוצ ,טגָאזעג רע טָאה --- תירצימ ענייש ---

 !רימ ןענעװ טסײװ וד סָאװ ,סנױזַא סָאד זיא סָאװ

 ,קילּב ןעמײרטשוצ ַא טימ טקיקעגנָא םיא.טָאה יז
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 .סקלָאּפ ענייד עלַא יװ ,ריח ןוֿפ ןוז ,רעמיור רעמ טסיּב וד --
 ,רערייּב

 --- ןטײלסױנַאל עניימ ןיא ןעטָארעג גינײװ ױזַא ןעד ףיא ןיִּב -- .
 ,טגערפעג רע טָאה

 ,ןערלעה טציא ןעמ טניפעג רעטיור יד ןעשיווצ רָאנ ---
 טסיײװ וד סָאװ ,ןעגָאז סָאד רימ וטסליװ םעד ּבילוצ טָא ןוא ---

 ?רימ ןעגעװ
 וצ ןעגעװַאּב ךימ ןָאק רעמיור יד ףיוא טײקֿכַא לנַײא ןַײד ---

 | ,ףיד ןעװעטַאר
 ?ןעװעטַאר וצ ףימ ---
 .עג ךיז ןעבָאה ,ּברַאֿפ רעניזָאר טימ טּברַאֿפעג ,רענניפ עריא

 .עג ןיא םיטש ריא ןוא ,רנַאּבולַאה ם'נופ לרעּפ יד טימ טליּפש
 עגיהורמוא סָאד רָאנ ;ךײװ ןוא לימש ךַאלטנײװעגרעסױא ןערָאװ =

 .רָאּפ רעד ןָא ןעלַאדנַאס ענערײז עטצוּפעג:ןײש עריא ןיפ ןעּפַאלק
 ,ךַאװ רעד ףיוא ןַײז לָאז רע ,ןרוח-ןּב ןעװעג הרתמ טָאה ,עגָאל

 .טנַא ַא ,ןעּבײהעגנָא םַאזגנַאל יז טָאה --- ןעדיא ַא ןעק ףיא --
 ןעשנעמ ַא טעגרהעג טָאה עבלעװ ,ףַאלקש-ןערעלַאג םענעּפָאל
 ,ײנרעדיא ןופ ץַאלַאּפ םער ןיא

 ,ןעגיוא יד ןעּבייהעגפיוא טניומשרע טָאה רוח-ןּכ
 ןעפמעק וצ .דנוּב ַא ןעסָאלשעג טָאה ריא רעגיּבלעז רעד --

 :דנוּב ענײז ןופ רענײא זיא םירערליא יש רעד ןוא םיור ןענעק
 ןעריזינַאגרָא ןיא טלַאה דיא רעגיּבלעז רעד ןוא ףיש רעד ;םיריבח
 ,הווצמ.תמחלמ ַא ףיוא לילגינּב יד

 יװ טעמּכ טָאה ןוא םיא וצ רעטנעהענ ןעגנַאנעגוצ זיא יז
 :יָעבעגעגוצ ֿגירנעשטּפעש

 ,גנידצלַא זַא ,רָאֿפ ךיז לעטש ,םיור ןיא שּכעלעג טסָאה וד --
 ןערעװ טרזח'עגרעּביא םעװ ,טגָאזעג טשרָאקָא ריד ּבָאה ךיא םָאװ
 ךײלּב טסיּב וד ַאהַא ..ןעמעװ ןופ טסײװ וד ,,,ןוֿפ ןרעיוא יד רַאֿפ
 ןערָאװעג

 :ענ ץטימ רעטניה ַא ריא ןיפ ןעּבעגעג ּפָא קור ַא ףױ טָאה רע
 טימ טליּפש רע -- טנײמענ טָאה רעכלעװ ,ןעשנעמ ַא ןיפ ליֿפ
 ,רעגימ ַא ףיוא ןעסוטשעגנָא ףיז גנולצולּפ ןוא ץַאק ַא
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 נַאיעס ךיוא טסנעק וד ,ףייה ןעשימיור םעד טסנָאק וד --

 טימ ןעלייצרעד םיא טעװ רעצימיא זַא ,רָאפ ףיז לעטש טנַײה ,יס

 ?וָאד רעד טָא זַא ,תויאר ןהָא וליפַא רעדָא ,טנַאה ןיא תוייאר

 ןוא ,רנַאל-חרזמ ןעצנַאג ם'ניא שנעמ רעטסכײר רעד זיא ריא רענ

 .עײט ַא רַאפ סָאװ ,עירעּפמיא רעשימיור רעצנַאג רעד ןיא וליפא
 תמא טינ ןרעּביט ןופ שיֿפ יד רַאפ ןייז טעװ סָאד ןעסיּב רער

 .לָאװ'ס ןעליּפש עלופצנַאלג ַא רַאפ סָאװ ןוא ?רוח ןופ ןוז ,רשפא

 .יטיור םעד ןײז וצ חמשמ !קריצ ןיא ןערעװ ןעּבעגעג ןַאד ןעט

 רַאֿפ טלעג יר ןעּפַאש וצ רעּבָא ;ץניק רעסיורג ַא זיא --- קלָאּפ ןעש

 ךָאנ זיא'ס ןוא ;רערעסערג ַא ךָאנ זיא --- תוחמיש ינימ / עֿכלעזַא |

 ןיא ףיז לָאז סָאװ ,רעֿכלעזַא רענײא ךָאנ ןעװעג טינ לָאטנײק

 !ןעסונַאיעס טימ ןעטסעמרַאֿפ ןענָאק םעד
 ןעשרעהַאּב וצ ךז טסײלפעג תֹחוּכ עלַא טימ טָאה ריח:

 | :טרעפטנעעג גיהור ךילנימ טײװ יװ טָאה ןוא

 ,םירצימ ןופ רעטֿפָאט וד ,תחנ םעד ןָאטנָא ריד לעװ ףיא --

 לעװ'5 ,טנילקעגרעּביא ךימ טסָאה וד זַא ,ןענעקרענָא לעװ ןוא

 זַא ,ףױא סײװ ףיא ,שנעה יד ןיא ריד ײּב ןיִּב ףיא זַא ,ןײז הרומ

 טלָאװ ףיא ,דָאנעג ןַײד ףיוא ןעטכיר וצ סָאװ טינ ךיז ּכָאה ךיא

 ןיא רּבדימ רעד ,ױרֿפ ַא טסיּב וד רעּבָא ,ןעטיומ טנָאקעג ךיר

 'עג רהעו ןענײז רעמיור יד םגה ןיא ,ןעגנַאֿפטנַא וצ ךימ טײרג

 ײז טעװ ןעגעווטסערנופ ,געיענ:ןעשנעמ ןופ המֿפח רער ןיא טינ

 רּבדמ ןיא זיא בגַא ,ןעּפַאכ וצ ןעטרָאד ףימ ןעמוקנָא רעש ץנַאנ

 ןהָא ןעררעוװש ןוא ןעזיּפש ףיוא טרעיײינ ,בורל דמאז רָאנ טינ ָאד

 ,םיּתרפ עטגיזַאּבטשינ ךָאנ יד ףיוא ןענײז םַײװ טינ ןוא ,רועיש ַא
 --- ריד ןופ ןעגילקרעּביא טזָאלעג וליֿפא ךיז ּבָאה ךיא ןעװ רעּכָא

 ןעמעוו ןיפ ,ריר ײּב ןעגערפ ךָאד ףיא נָאמ --- ןיִּב ףיא סָאװ ,רַאנ

 .נעגנַאפעג ןיא יצ ,תולג ןיא ?ןערָאװעג רָאװעג ץלַא סָאד וטטיּב

 .ָאה שטָאב רימָאל -- ןעּברַאמש םייּב גידנעטלַאה רערָא ,טּפַאש

 .נעמ ַא ןופ הללק יד דנוּב םעד ןעקיש וצ המחנ לעקיטש יד ןעּכ

 םיריסי ץוח ַא טסואוועג טשינרָאג ןעּב על ןײז ןיא טָאה סָאװ ,ןעש|
 ססײװ וד םָאװ ,ץלַא סָאד טלײצרעד ריד טָאה רעװ ,רעצ ןוא

 : {רימ ןעגעוו
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 ןעװעג סָאד ןיא רשפא ןוא ,טֿכַאמעג םע ףיז יז טָאהה רשפא
 .יעגנָא טָאה תירצימ רעד ןופ םינּפ רעד --- ליפעג גיטכירֿפױא ַא
 - ,קורדסיוא ןערעֿפײװ ַא ןעמונ

 ףיז יז טָאה --- רוח ןוֿפ ןיז ָא ,דנַאל-ןערָאּבעג ןיימ = ןיא --
 גערּב ץפיוא ןעּבײלק סָאװ ,סרעלצניק ןַארַאפ ןענײז --- ןעפורעגּפָא
 .רעד יז ןעריינשוצ ,ךַאלפעקרעײמ עגיּברַאֿפנעריײש רַאֿפ ףיונוצ םי
 .יטֿפַארּפ ףיונוצ גיצנוק ײז ןוֿפ ןעלעמש ןוא ךַאלקיטש ףיוא ךָאנ
 ןעשיוצ תוֿכײש רער ףוא ןָא ךיז ומסייטש רשפא ,רעדליב עג
 .לעוװ'כ !תורוס ןײגרעד וצ חמֿפח רעד ןוא טסנוק רע גיזָאד רעד
 ןעטרָאד ןוא ָאד טלעמַאזעג ּבָאה ףיא ךיוא זַא ,ןעגָאז זױלּב ריד
 טרָאװ ַא ךָאנ ,ןעשנעמ ןייא ןופ טרעהעג טרָאװ ןייא ,,ןעטײקגינײלק
 ןעּבילקעג ןוא ןעמַאוצ סע טלעטשעגֿפױנוצ ןַאד ,ןעטײװצ ַא ןופ
 םער טנַאה ריא ןיא טלַאה סָאװ ,ױרֿפ ַא יװ ,קרעװ םעד ןוֿפ תחנ
 .,,טָאה יז ןעֿפלעװ ,ןַאמ ַא ןופ ןעּבעל םעד ןוא קילנ

 ן'טימ ןָאטעג עּפוט ַא גירלודרעגמוא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז
 ןעטלַאהַאּב גירנעלעװ יװ ךײלג ,טײז ַא ןָא ףיז טקוקרַאפ ןוא סוֿפ
 מימ ז טָאה ףָאנרעד ,טשרעהַאּכ יז טָאה סָאװ ,גנוגערפיוא יד
 ;טגָאזרער טײקנעסָאלשטנַא רעכילנײֿפ ןופ קורדסי וא ַא

 וצ סָאװ ןעסיװ וצ ןָא טינ טּבײה יז ןעֿכלעװ טימ ,ןַאמ ַא --
 ,ןָאט

 טרירעגמיא ,ריח-ןּב טגָאזעג טָאה -- גינַײװ זיא סָאד ,ןַײנ --
 ,גינײװ זיא סָאד -- ליּפש ריא ןופ

 :יּב ַא -- טרעֿפטנעעג טײקגידעּבעל ַא טימ יז טָאה -- תמא --
 רע תעשּב ,םירערליא ףיש ןיפ וערָאװעג רָאװעג ףיא ןיִּב לעס
 זיא טֿפַאנ יר ,רּברמ ןיא ןעטַאט ןיײמ טימ טרערעג לָאמנײא טָאה
 .טלעצעג ןופ ךַאלטנעװ יד ןוא ,עליטש ַא רהעז ,עליטש ַא ןעװעג
 ףיז ןערעה סָאװ ,יד ןופ ןרעיוא יד רַאפ ןיד וצ ןעזעװעג ןענײז
 ,טפול רעד ןיא סעקישז ןוא ןעגילֿפ ןּופ ןעמושז םעד וצ וצ

 טבַאנ רענעי ןָא ךיז ןענָאמרעד םייּב ןָאטעג לעֿפײמש ַא טָאה יז
 ;טדערעג רעטײװ טָאה ןוא |

 ּבָאה רליֵּב ןיימ רַאֿפ ךַאלּפעקרעײמ רעקיטש עגירעּביא יד ---
 ,,ייוּפ ןעמוקאּב ףיא
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 / +?ןעמעװ ןופ ---
 ,ןײלַא םרוח ןוז םעד ןופ ---
 + טינ םעניײק ןוֿפ רעמ ןוא ---

 ,טינ םענייק ןופ רעמ -- |
 ;טנָאועג ןוא טמעטעענּפָא טָאה רוח:ןּב ---
 .ַאיעס ןעוָאל טסלָאז ,רשוי ןײק טינ זיא'ס ,ריד קנַאד ףיא --

 גידלודעג ױזַא טינ ךָאד ןיא רע ,ריד ףיוא ןעטרַאװ גנַאל וצ ןסונ
 !טגזעג ײז ,תירצימ ,ללּכה ,רּבדמ דעד יז

 רעּבָא טציא ,ּפָאק ןעזױלּב ַא טימ ןענַאטשעג רע ןיא רעהַא ןיּב
 ,טנַאה ןייז ףא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,ףוט יד ןעשונעג רע טָאה
 ,גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעג ףיז ןוא ּפָאק ן'ציוש ןָאטעגנָא יז טָאה

 טָאה ,ןעטלַאהענּפָא לָאמ ַא רעריוװ םיא טָאה סַאריא רעּכָא
 ,טקערטשעגסוא םיא וצ טנַאה יד וליפַא

 ,ןעלױֿפַאּב יז טָאה -- !ּבײלּב --
 .עגסיוא יד ןעמונעגנָא טינ רעּבָא טָאה ,טגלָאפעג טָאה רע

 יניפ טימ טקעדַאּב ןעװעג סױאֿפרוד זיא סָאװ ,טנַאה עטקערטׁש
 .טפױה רעד ןַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,תובוט:םינבַא עגידלעק
 .מוא ױזַא םיא רַאפ טציא טָאה יז סָאװ ,ענעצס רעד ןוֿפ רָאזיפע
 ,ןָא טשרע טמוק ,טליּפשענּפָא טֿפירעג

 לעװ ףיא ןעװ רוח ןוֿפ ןז ,דשיח טינ ףימ ײז ןוא ּבײלּב ---
 ףיד טָאה םירַא רעלעריײא רעד סָאװרַאֿפ ,סײװ יא זַא ,ןעגָאז ריר
 ײּב ןוא ןעריזיא ײּב ריד רעװש יא ןוא ,שרוי ןייז ,רַאֿפ טכַאמענ
 רעד ,ור זַא ,קנַארעג םייּב רעטיצ יא --- םירצמ ןופ רעטעג עלַא
 .ענ יד ןיא ןעלאּפנײרַא טסעװ ,רעגיטומסיויג רעד ןוא רעשירלעה
 יד ןיא טּבעלענּפָא וטסָאה רנעגוי ןײד ןוֿפ לײט ַא ,םיור ןוֿפ לענ
 ,ךיז טלַארטַאב טנײה ,טָאטש .רעזײק רעסיורג רעד ןוֿפ סמוירטַא
 ןןעּבעל ַאזַא טָאטשנָא רבדמ רעטסיװ רעד ןעּבעג ריד ןָאק !ָאװ
 יטסעװ רעמָאט רעּבָא וגנַאג רימ טסוט וד ,גנַאּב רימ טסיט וד ,ָא
 ,ןעװעטַאר ףיד ףיא לעװ ןַאד ,ןעגָאז ריד לעװ ףיא סָאװ ,ןעגלָאפ
 ןעריזיא רענילייה רעזנוא ײּב ףיורעד ריד רעש ףיא

 טניטּפערקַאּב ,רעטרעװ עניזָאר יד ןוֿפ ןָאט רעגידמינונחת רעד

426 



 ינײַא לעקיטש ַא טֿכַאמעג טָאה ,טײקנײש ריא ןיפ רעּבױצ ץטימ

 | ,ןריח=ןּב ףיוא קורד
 ליטש טגָאועג רע טָאה -- טעמּב ,,טֶעמּכ ריר ּביולג ףיא ---

 טָאה ןעצרַאה ןייז ןופ שינעֿפיט רער ןיא רעּבָא ןרעביז טשינ ןיא

 :ָאװעג םיא טָאה רעֿכלעװ ,רשח םעד ןייז רבוג טנָאקעג טינ רע

 ,יורפ רעגיזָאד רעד רַאּפ ףיז ןעטיה וצ שנער
 ,עּביל יד ןעּבעל ןיא קילג רעטסערג רער זיא יורפ ַא רַאֿפ --

 ןענעװ טָא ןוא ,ןײלַא ךיז רעּביא ןיחצינ רעד -- ןַאמ ַא רַאפ ןוא
 | ןעטעּב ףיד ךיא ליװ ,טשריֿפ ָא ,עקַאט םעד

 . םיא יז טָאה לָאמנײק ןוא רעײפ טימ ןוא ףיג טדערעג טָאה יז
 , ,רעּביצ לוֿפ ױזַא ןעזיוענסיוא טינ הָאנ

 .ענ רעטײװ יז טָאה --- רנײרפ ַא לָאמַא טַאהעג טסָאה וד -- |
 ריא טָאה רעטעּפש ,ןעװעג רעדניק ןַאד ךָאנ טײז ריא --- טדער
 ןיא רע ,םיאנוש.םד ןָא טלָאמעד ןיּפ ןערָאװעג ןוא שגירקוצ יז
 ריא טָאה םורַא ןערָאי ךס ַא ןיא ,ריד ןעגעק טֿפערעגמוא ןעוועג

 .עיֿכָאיטנַא ןופ קריצ ןיא טנעגעגַאּב רעריוװ ךיז
 | !עלַאסעמ ---
 סָאװ לחומ םיא ײז ,רָאטידערק ןײז טסיּב וד ,עלַאסעמ עי --

 ןײז םוא םיא רעק ,טֿפַאשדנײרּפ ןייד רעדיװ םיא קנײש .,ןעוועג:
 ,ןעטעװעג עסיורג יד ךרוד טליּפשרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןענעמרַאֿפ
 ערעּטַאנק ַא טנַאלַאט סקעז יר ןעּבָאה ריד רַאפ !םיא עוועטאר
 יַאֹּב טכירעג ַא ןוֿפ םָארַא טלַאפ סָאװ ,טאלּב ַא יװ ,עררעװ
 .וצ ַא טימ טניל סָאװ ,םיא רַאֿפ ,,,רעּבָא םיא רַאפ ,םיוּב ןעטרעטעל
 ןענײז םיא רַאּפ --- ריד רַאפ ּבױמש ןיא רעּפרעק ןעטעשטעילַאק
 ןײז ןיֿפ רעמױר ַא רַאפ !טשריפ רעלערײא ,רוח-ןּב ָא ,ץלַא ײז
 :ַאר ,םיא עװעטַאר ָאט ןטיױט רעד יװ רענרע שײקמירָא זיא דַארג
 | | !םיא עוועט

 וצ םינ יװ יױזַא ,ףיג רהעז טדערעגסױרַא יז טָאה ץלַא טָאד
 טינ טָאה יז .ךיז ןעטֿכַארטַאּב וצ ףיוא םיײצ ןייק ןרוח-ןּב ןעּבעג
 ףיוא ,ןעבַאז ןַארַאפ ןענייז'ס זַא ,ןעסעגרַאפ טָאה רעדָא טסואוועג
 עבלעװ רעּביא ןוא ןעקריוװ טינ רעשיעװ ןייק ןענָאק'ס עֿפלעװ
 ןעגיװששנַא זיא םַאריא ןַא ,ןעטֿפַארטרַאפ טינרָאג ךיז ףרַאר'מ:
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 פֶא םיא ךיז טָאה ,רעפטנע םרוחןּב ףיוא גידנעטרַאװ ,ןערָאװעג
 / :ניה ןופ םױרַא טקוק רע יװ ,ןעלַאסעמ טהעו רע זַא ,טֿכַאדעג
 טכיזעג סרעמיור םעד ןוֿפ קורדסיוא רעד ןוא עצײלּפ ריא רעמ
 ;דניײרפ ַא ןוא רעטעּב ַא ןוֿפ יװ ןהעזוצסיוא ןעּבױהעגנָא טינ טָאה

 .ירטַאּפ ןופ םתוח רעד ןעגעלעג רעהירֿפ יװ זיא םינּפ ןייז ףיוא
 :עג לעֿפכײטש רעשיטָאּפש ַא טָאה רעהירּפ יװ ןוא הוואנ רעשיצ
 ,ןעּפיל עניד ענײז ןוֿפ ןעלקניװ יד טמירק

 ןוא ןערָאװעג שנידירֿפַאּב טינ ןֿכּב עיצַאלעּפא ןייז = זיא ---
 -- !?עפלָאהעג טינ לָאמסָאד טָאה עלַאסעמ ןעטָאנ רער וליפא
 טנקסּפעג טָאה טֿפוש רעשימיור ַא -- ,ןעפורעגסיוא רוח-ןּב טָאד
 ןיא ןערעװ ןעּבירשרַאֿפ ףרַאד השעמ ַאזַא !רעמיור ַא תבומל טינ
 .רעטנוא ,סע טסײה ,עלַאסעמ ףיר סע טָאה ,תונורכיזה-רפס םעד
 ןיפ רעטָֿאמ עניש ,השקּב רעגיזָאר רער טימ רימ וצ טקישעג
 ?םירצימ

 טלַאה ןוא רעטקַארַאֿפ ןלערײא ַא טימ שנעמ ַא זיא רע --

 ,ןעֿפלעזַא רַאֿפ ךיד ףיוא
 ,תירצימ רעד ןוֿפ טנַאה יד טּפַאֿפעגנָא טָאה רוח-ןּב
 רעֿפטנע ָאט ,סַאריא ענײש ,טוג ױזַא םיא טסנָאק וד בוא ---

 לַאפ ןעטרעקרַאפ ןיא עלַאסעט טלָאװ וצ ,תונמאנ ןיד ףיוא רימ
 .טנע !רימ ןיּפ טציא טסגנַאלרַאפ וד סָאװ ,סָאד רימ רַאפ ןָאמעג
 | !עריזיא ןיפ ןעמָאנ ןיא ,רימ רעפ

 ףיא טק יררעגפיונוצ טָאה רע גטַמַאלֿפעג ןעּבָאה ןעגיוא עניו
 -י ,רענײז ןיא טנַאה

 ,.יףָאד זיא רע -- ,ןעּבױהעגנָא יז טָאה ,ָא --
 יא זַא ,טסנײמ וד ;ןעגָאז וטסליװ ,רעמױר ַא ךָאד זיא רע --

 .לעװ ,ּבַאטשסָאמ ןעגיּבלעז ץטימ ןעטסעמ טינ ךיז רָאט ,דיא רעד
 ןעקניש םיא זימ ,דיא רעד ,ףיא ;םיא וצ טגײלעגוצ טרעװ רעכ
 ךָאנ רימ וטסָאה רעמָאט  ,רעמור ַא זיא רע לײװ ,סניװענ ןײמ
 ,רעֿפינ ,רעֿפיג דײר ָאט ,רצאשלּב ןופ רעטכָאט ,ןעגָאז וצ סעּפע
 טולּב םייה ןײמ ּביוא ןַא ,לָארׂשי ןוֿפ טָאג ײּב ףיא רעװש טינ ַא
 טסיּב וד זַא ,ןעסעגרַאֿפ ףָאנ ףיא וָאק ,וערעװ רעסיײה ףָאנ טעװ
 -נָאיּפש ַא רָאנ ןהעז ריד ןיא לעװ ףיא ,יורפ ענייש א ןוא ױרֿפ ַא
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 םרֿפּב ,ףיש ױזַא סַאה ךיא ןעֿכלעװ ,ןַאמ םעד טניד סָאװ ,עק
 ,,!רעֿכיג ,רעֿביג עשזירייר ,וצרעד רעמױר ַא זיא רע זַא ךָאנ

 םיא ןופ ןעטָארטעגּפָא ,טנַאה ריא ןעסידענסױרַא טָאה יז

 :טנַא ךיז טָאה םיטש ריא ןוא קילּב ריא ןיא ןוא רעטניהַא טָארט ַא
 ןעזעװ ריא ןיפ טײקוײּב עצנַאג יד טקעלּפ

 יעט טימ ךיז טסרענ וד סָאװ --- טגָאועג יז טָאה -- וד ָא --
 ףיא זַא ,טנײמעג תמא ַא ףיוא עקַאט וטסָאה !ַאשטָאּפ ןוא ענעק
 ,עֿפלעזַא ?ןעלַאסעמ גידנעהעז ,ןעּבָאה טלָאה טנָאקעג ךיר ּבָאה
 יַאֹּב ףױ טלָאװ רע !ןעניד וצ םיא ןערָאּבעג ןענײז ,טםיּב וד יװ
 וצ זַא ,רערָאפ רעּבָא ףיא ,רָאנ ןעטנַאלַאט סקעז יד טימ טנעגונ

 ףָאנ !טסרעה וד ,טנַאלַאט גיצנַאװצ ךָאנ ןעּכעגוצ וטסלָאז סקעז יד
 טּטָאה וד סָאװ ,לרעגניפ-םטָאג ןײמ ןיפ שוק ןערעי רַאֿפ !גיצנַאװצ
 !יעלָאצ וטזוט -- םּכסה ןייז טימ תמא --- םיא  ײּב ןעמונענּפָא
 ,רער ףיוא ןוא ריד וצ עּביל רעטכַאמענ ןיימ רַאפ ןעלָאצַאּב טזומ
 בָאה ףיא םגה ,ןעגָארטרַאפ גנַאל ױזַא ףיד בָאה היא סָאװ ,רַאֿפ

 - רעּביא הניממ רער זַא ,םײװ ףיא ,ןעגעװטנײז ןופ רָאנ ןָאמעג םע |
 ןענרָאמ ּבױא ,ָאד ָאטָא טניױאװ סָאװ ,רחוס רעד זיא טלעג ןייד
 ינָא ַא ןעלַאסעמ ןיימ ןעּבעגסױרַא טינ רע טעװ גָאט ןעּבלַאה ויִּב
 'ד ףיז ןעכײצרַאפ -- טנַאלַאט גיצנַאװצ ןוא םקעז ףיוא גנוזײװ
 !לכש עשז-ּבָאה ,ץסונַאיעס טימ קסע ַא ןעּבָאה וטסעװ --- !עמוס
 ,טנוזעג ײז

 ריא טָאה רוח-ןּב רעּכָא ,ריט רעד וצ טזָאלעג ףיז טָאה יז
 .נעװ םעד טלעטשרַאֿפ

 טָאה -- ,םירצימ ןעטלַא ןוֿפ טסײג רעד טּבעל ריד  ןיא --
 ןעהעז טסעװ וד זַא ,סיוא ףימ ףיוא עשז-רעה --- ,טגָאועג רע
 טסלָאז ,םיור ןיא רעדָא יה ,זיא םע ןעװ רעדָא ןענרָאמ ,ןעלַאסעמ
 . +עגמוא רימ בָאה ךיא ןַא ,םיא גָאז :סָאװ םָא ןעּבעגרעּביא םיא
 סָאװ -- טנַאלַאט סקעו עטצעל יד ףיוא ,טלעג עצנַאג םָאד טרעק
 .יײא םנעטַאט ןיימ ןעריּבַארוצ םיײּב לָאמַא טּבױרעגקעװַא טָאה רע
 ףיוא ײרעּפַאלקש יד טּבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא זַא ,םיא גָאז ;סנעג
 ןוא ןטּפשמרַאפ טוָאלעג ךימ טָאה רע רעכלעװ וצ ,ערעלַאג רעד
 ,םיא ףיוא ּפָארַא החמיש םימ ףיא קוק ,קרָאטש ןוא טנוזעג ,רניצַא
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 ,םיא גָאז ,ביוטש ןיא ןעטָארטוצ טמעשרַאֿפ ןוא םירָא טגיל סָאװ
 .טלַאה ,טנַאה ןײמ שימ טֿכַאמעג םיא ּבָאה יא סָאװ ,םומ םעד זַא
 :ערּברַאֿפ ענײז רַאּפ לארשי ןופ טָאג םעד ןוֿפ ףָארטש ַא רַאֿפ ךיא
 .עטיּב םיא רַאּפ ןיא סָאװ ,ףָארטש ַא ,עטצישַאּבמוא ןעגעק םנעב
 ,רעטסעװש ןײמ ןוא עמַאמ ןיימ זַא ,םיא גָאז ;טױמ רעדיװ רעד
 .נַא ןופ גנוטסעֿפ רעד ןיא ןעפרַאװנײרַא טזָאלעג טָאה רע עֿכלעװ
 טימ הטיֿפּת רעכַאלקערש רער ןיא ןעמוקמוא ןעלָאז ײז  ,עינָאט
 ןַא ,םיא גָאז ןטנוזעג ןיא שירפ ,ײרֿפ ןענײז ,טיוט ןעמַאזגנַאל ַא
 סעקסַאל עפיירט ענעי רַאפ !ענױלַאּב ףימ טעװ טפַאשּביל רעײז
 --- םיא גָאז ,םיא ײּב ןעמענוצּפָא טּבױלרעד ריט טסָאה וד עכלעװ
 .יטש ַא ןייז ךיוא םע ןָאק ריד רַאֿפ ,טײקשלַאֿפ עטרעּפרעקרַאפ ָא
 טעװ ,ןעּבױרַאּב ךימ ןעמוק טעװ סינַאיעפ ןעוו זַא --- !המחנ לעק
 טָאה סֹוירַא סָאװ ,השורי יד םורָאװ ,ןעניפעג טינ טשינרָאנ רע
 ּבָאה ,םונעזימ ןיא עליװ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןעזָאלעגרעּביא רימ
 טזײלענּפָא ּבָאה ךיא סָאװ ,טלעג םעד וצ ןוא ,טפיוקרַאפ ךיא
 רע גיא טרילוקריצ רע לײװ ,ןעֿכײרג טינ םונַאיעס ןָאק ,רַאֿפרעד
 ןוא ;ןעלסקעװ ןיא טלעװ רעד ןיֿפ רעצעלּפ.םלערנַאה עסיורג עלַא
 .יש יד ,חורוחס יד ,סנענַײא רעגירעּביא רעד ןוא זיוה עגיזָאד יד
 עכלעזַא טימרעד טריֿפ סטרינָאמיס סָאװ ,ןענַאװַארַאק יד ןוא ןעֿפ

 -רעזייק ַא  ףרוד טנערָאװַאּב זיא ץלַא סָאר ,ןעטֿפעשעג ערנעצנעלג
 ןיק טגרַאקעג טינ טָאה ּפָאק רעגולק ַא םורָאװ ;װירּב:ץוש ןעֿכַאל
 ערשּכ ַא זַא ,טלַאה םונַאיעס ךיוא ןוא ,ווירּב ןימ ַאזַא רַאפ טלעג
 רעדײא ,רעכײלג ךֹס ַא ןיא תונתמ ןופ עטרָאּפ רעד ןיא הסנרּפ
 ןעמיקַאּב םיא ףרַאד'מ סָאװ ,רערעפערג ַא וליֿפַא ןייז געמ ,חווירָנַא
 טלעג יד וליֿפַא ןעװ זַא ,ןעלַאסעמ ןײד גָאז ,הליזג ןוא הבינג ףרוד
 טלָאװ ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא ןעװעג ןעצנַאגניא טלָאװ טנעגיײא רעד ןוא
 םיא ןעװ וליּפַא ,ןיפרעד הטורּפ ןייק ןעמוקעגנָא טינ ףיוא םיא
 ןעלסקעװ עשיריא ערעזנוא ןעֿפױקוצּפױא ןעּבעגעגנײַא ךיז טלָאװ
 ףיא טלָאװ ןַאד םירָאװ ;םינמװמּכ ײז רַאפ ןעלָאצ וצ ,ןרעדָאפ ןוא
 יד םיא וצ ןעלַאפנײרַא טינ לָאזס ,לעטימ ַא טַאהעג ךָאנ ץלַא
 רצוא םרסיק םעד ןיא ןעװעג בדנמ טושּפ סע טלָאװ ךיא :טנעה
 יר ןיא גידנעיז טנרעלעגסױא ףיז ּכָאה ךיא סָאװ טָא ,ןײרַא
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 ןײמ םיא קיש יא ןַא ,םיא גָאז !תירצמ ענייש ,םיור ןופ סמוירטַא
 רעפַאנק וצ ַא ןיז טלָאװ סָאד --- רעטרעװ ןיא דָאנ טינ הללק
 -- םיא וצ האניש רעגידתינמחרּבמיא רעגיּבייא ןַײמ רַאֿפ קורדסיוא
 טעװ עֿכלעװ ,רער ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא םיא יז קיש ףיא טרעײנ
 רעצנַאג רעד ןיפ גנורעּפרעקרַאפ יד ןערעװ ףופ-לּכ:ףיס םיא רַאפ
 ןײרַא ןעגױא יד ןיא ריד ןעקיקנײרַא טעװ רע ןעװ ןוא ,החֿכית
 .רעּביא ץלַא סָאד םיא טסעװ וד תעשּב ,רצַאשלּב ןופ רעטכָאט
 וצ ןעּבעג ןיוש טײקגיטפאהקלַאש עשימיור ןייז םיא םעװ ,ןעּבעג
 ןײג וטסנָאמ טציא ,טניימעג טימרעד ּבָאה ףיא סָאװ ,ןיי טשרַאֿפ

 יערעצ ַא טימ טָאה ןוא רימ רעד וצ זיִּב םײלנַאּב יז טָאה רע

 ,גנַאהרָאֿפ םעד ריא רַאּפ ןעטלַאהעגוצ טײקֿפַאלֿפעה רעלעינָאמ
 זיא יז תעשּב ,טגָאועג רע טָאה -- ןריד וצ ןייז לָאז דירפ --

 ,ןעגנַאנעגסױרַא
 צי
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 ,ןעביז לעטיּפַאק

 ,חדוהי ןופ רעטכאט

 ןופ קורדסיוא רעד זיא ,לַאז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רוח-ןּב זַא
 - רע ןעװ יװ ,זױלגרָאז ןוא גידעּבעל ייזא ןעװעג טינ ןיוש םינּפ ןייז
 םער ,טירט עמאזגנאל טימ ןעגנאגעג זיא רע  ,ןיהא ןײרא יא
 ןא ,גנקעדטנא יד ,טסורּב רעד ףיוא ןעזָאלעגּפָארא ףיט ּפָאק
 לגוסמ ןעגעװטסעדנוֿפ ךָאנ ןָאק ןעקור םענעכָארּבוצ א טימ שנעמ א
 זיא ,קימש-רטש ענערײשראֿפ ףיוא חיּכ ןעטנוזעג א ןעּבָאה וצ ןייז
 ףָאנ ררס רעד גידנעטש זיא'ס יװ ,טכירעגמוא םיא ראֿפ ןעװעג
 טקוקענמורא קילּב ןעניטסײג ץטימ ךיז רע טָאה ,קילגמוא א
 ,ןעכאז ףס א טנָאמרעד ךיז ןוא טייהנעגנאגראפ רעד ןיא רעטניהא
 ןא ,קנאדעג רעד ,הרהזא א ראֿפ ןעניד טגָאמעג םיא ןעּצָאה סָאװ
 רשח א ןעלאפוצניא ןעּבױהעגנא טינ וליפא לָאמנײק טָאה םיא
 ןא ןוא ןעלאסעמ ןוא תירצימ רעד ןעשיװצ ןעגנוהיצאּב ןעגעװ
 . םָאװ ףיז ןוא ,טױרטעג דנילּב רדסכ טײצ עצנאג יד ריא טָאה רע
 טָאה ,העּמשה ריא רעטנוא ןעּבעגעגרעטנוא רעמ ץלא רעטײװ
 ,ןאמ ןעננוי ם'נופ עיציּבמש רעד ןיא דנואװ ערעווש א ןעגָאלשעג

 ---ןײלא .ףיז וצ טרערעג רע טָאה -- ךיז ףיא ןָאמרעד טציא,
 .םירג ןוֿפ טרָאװ ןייא ןייק ןעסירעגסיורא טינ ךיז טָאה ריא ײב זא
 .סאק טײּב ןעלאפעגנא זיא רעמיור רעגידהּפצוח רעד ןעװ ,ןרָאצ
 םענעי ןיא ףיז ןעפיש םיײּב ןוא ןלעמעק ריא ףיוא לאווק ןעשילאט
 ןענופעג טינ יז טָאה רלאו:ןעמלאּפ ןיא ערעזָא רעד ףיוא טנעװָא
 -  *,יםיא ןעמיר וצ ןוא ןעּבױל וצ רעטרעװ גונעג

1282 



 ןָאטעג שטַאּפ ַא טָאה ןוא ןעּבילּבעג ןײטש רע זיא גנולצולפ

 | !מנעה יד טימ

 יַאֹּב רימ טָאה יז סָאװ ,שינעפערט עלופסינמיײהעג ענעי טנייה ,

 . ןיק רימ רַאֿפ רעמ ןיוש ןיא ,ײנרעדיא ןופ ץַאלַאּפ ם'ניא טמיטש

 ,"טינ עלופסינמייהעג

 ןוֿפ ןערָאטשעג טינ רענײק לָאטנײק ךָאנ זיא רעֶּבָא קילג םוצ

 נעט יד ןערעװ ןעדנואװ עֿפלעזַא ןוִפ ,עיציּבמַא רעטעדנואװרַאֿפ

 לעקיטש ַא ןענופעג ריח-ןּב ןייש טָאה דלַאּב ,ןעזענעג ךיג ןעש

 :ו :המחנ

 .יורפ יד סָאװ -- ןעפורעגסיוא רע טָאה --- טָאג ןיא טּבױלעג,

 יַאֹּב ךיא העז טציא ,ךיז וצ ןעדנוּבעגוצ טינ רעטסעפ ךימ טָאה

 -  טַאהעג טלָאה טינ לָאמנײק יז ּבָאה ףיא זַא ,ךַאלרעּפנײש

 טָאה סָאװ ,אשמ לייט ַא ךיז ןופ ןעּפרָאװעגּפָארַא יװ ױזַא ןוא

 טירט ערעֿפיג טימ קעװַא רע זיא ,המשנ ןייז ףיוא טקירדעג רעװש

 :עג ןעּבָאה ּפערט ןענַאװ ןוֿפ ,עסַארעט ַא וצ ןעמוקענוצ זיא ןוא

 טָאה רע .ךַאד ן'פיוא ףייהרעד ןיא ןוא ףיוה ןיא רעטנורַא םריפ

 ןײטש ןעּבילּבעג רע זיא גנולצולּפ רעּבָא ,וצפורַא ןײג טזָאלעג ךיו

 ;טֿכַארטרַאּפ

 ,עירעמָאק רעד ןיא ףתוש ַא ןעװעג רצאשלּב זיא עשז-ןיוש טינ,

 תועיבצ ,טינ ןפוא:םושּב ,ןײנ ?טליּפשענ רימ טימ טָאה יז סָאװ
 רעניטרַאּפטֿפער ַא זיא רצאשלּב ,ןערָאי עֿכלעזַא רַאֿפ רמערֿפ ןיא

 ,"ןַאמ
 .עג עגידכַאלײק ַא ןיא הנבל יד ,ךַאד ץפיוא ףױרַא זיא רע

 .עגםיוא ךיז טָאה ןיש רעטּפנַאז ריא ןוא ,לעמיה ן'פיוא ןענַאטש
 טנערּבעג ןעּבָאה םָאװ ,ןרעײפ עלוֿפ יד ןופ טֿפיל ץטימ טשימ
 ןיא סָאר ,טָאטש רעד ןופ ןעסַאנ ןוא רעצעלּפ יד ףיוא םוטעמוא
 יצ ףיז ןעטײז עלַא ןוֿפ טָאה קלָאֿפ רעד ןעװ ,טײצ:חסּפ ןעוועג
 :תאיצי ןופ בוט-םוי ןעסיורג ץפיוא םילשורי ןייק טמָארטשעגֿפױנ
 עגיטעמוא יד ןענָארטעג ךיז ןעּבָאה ןעטפול רעד ןיא ,םירצמ

 ,ןעגנַאזעג-םיליהּת עשיריא עטלַא יר ןופ ןעררָאקַא
 רעד רעּביא ןוֿפ קילּב ןעגיטסַאה ַא ןעֿפרָאװעג טָאה רוח-ןּב
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 =7 םוצ ןײג טזָאלעג ףױ טָאה ןוא םױרַא סָאג רעד ףיוא הקעמ
 | ,ןעקנַארעג ןיא טפיטרַאּפ ,זיוה-רעמ

 .עמ --- טבַארטעג רע טָאה --- ,ועליװ ײז סָאװ ןָאט ןעגָאמ ײז

 ןײמ ןעלײש טינ םיא טיּמ לעװ'כ } ײז לחימ טינ ףיא לעװ ןעלַאס
 ,תובָא ענײמ ןופ טָאטש יד ןעזָאלרַאפ טינ לעװ ןוא ןעגעמרַאֿפ
 :םױא ײז לעװ ןוא לילנה-ינּב יד ןעפורפיוא ףיא לעװ לּכ.םדוק
 ןעהיצוצ רימ ןעלעװ תורובג עשידלעה ףרוד ,ףמַאק םוצ ןעּבײה
 .רַאפ ןומ רעמיור רעד ,םיטבש ענירעּביא עלַא טיז רעזנוא ףיוא
 ,"דנַאל ןעגילייה רעזנוא ןוֿפ ןערעװ ןעּבירט

 ףיז טָאה ריח-ןּב ןעֿכלעװ וצ ,זיוהרעמוז רעד ןיא גיניײװעניא
 ןעטכױלַאּב ךַאװש ןעװענ זיא ,טירט עליטש טימ טרעטנעהענרעד
 עגָאלרָאּפ רעד ףיוא ןוא ,הנבל רעד ןוֿפ ןעלַארטש עֿכײלּב יר טימ
 ,גינײװעניא טקוקעגנײרַא ,ןעלײז יד ןופ סנעטָאש ןעגעלעג ןעניײז
 טקורענוצ ןיא לעטָאֿפ סעסערינָאמיס זַא ,ןהעורער רוח!ןּב טָאה
 טֿפױסױא ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןוֿפ ,טרָא םענעי וצ
 | ,ץַאלּפ-קרַאמ ץ'פיוא ןוא טָאטש רעד ףיוא

 ּביוא -- ןָאטעג טכַארט ַא רוח-ןּב טָאה -- ָאד זיא סערינָאמיס,

 ,"םיא טימ ןעדײרכרוד ףיז ףיא לעװ ,טינ טפָאלש רע
 .ירַא רעבָא ,לעטָאֿפ םוצ טרעטנעהענרעד ףיז רע טָאה ליטש

 טָאטשנָא טקרעמַאּב רע טָאה ,ןהעלנָא ןעֿפױה ןרעּביא טקוקעגרעּב
 ,לעטנַאמ סנעטַאט ם'ניא ךיז טעילוטעגנייא ,ןרּתסא --- ןעטלַא םעד
 ּבלַאה ריא ןענײז רָאה יד ,לוטש ןיא גידנעציז ןעֿפָאלשעג יִז זיא
 ןוא לימש טמעטעעג טָאה יז {םינּפ ןרעּביא ןעלַאּפעג ןעטֿפָאלּפיצ
 ןעסירעגסיױרַא ריא ײּב ךיז טָאה לָאמנײא ,גיסעמלעגער טשינ
 .יִלֿפ טקיטשרַאפ ַא יװ ױזַא ןעגנולקענּפָא טָאה סָאװ ,ץפיז רעפיט ַא
 ילעװ ןיא ,טײקמַאזנײא יד רשֿפא רעדָא ץּפיז רעגיזָאד רעד ,ןעּפ
 זַא ,ןערעהוצנָא ןעּבעגעג םיא טָאה ,ןעפָארטעג יז טָאה רע רעֿכ
 .גירימ ןיפ רעדײא רעצ ןופ ןערָאװענ ןעּפָאלשטנַא רעֿפיג זיא יז
 יר המחנ םלַא ףָאלש םעד לָאמעלַא טקיש רוטַאנ:עמַאמ יד ,טײק
 וצ ןעװעג טניואװעג ץלַא ךָאנ זיא ריח-ןּב ןוא ,רעדניק עגידנעגײװ
 ןיֿפױא טנעה יד טרַאּפשעגנָא ,רניק ַא ףיוא יװ ןרּתסא ףיוא ןעקוק

 ,טֿפַארמרַאֿפ ףיז רע טָאה לוטש ןוֿפ ןעלנָא
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 .ָאז וצ סָאװ טשינרָאג ריא ּכָאה ףיא ,ןעקעװ טינ יז לעװ ךיא;

 ןיא ױ  ,טלָאה יז ּבָאה ךיא זַא ,םעד רעסיוא ,טשינרָאג ,,,ןעג
 רעד ףיוא ךַאלנײא םינ ײזַא ,ןייש ױזַא ןוא ,הדוהי ןוֿפ רעטכָאט ַא
 ?ירערַאנעג ןוא הװַאג עטסופ -- ץלַא זיא רענעי ןיא ,ןירעטּפיגע
 ובֹּכ ךָאנ הװאּת רענעי ײּב ןתמא ץלַא --- רעד ןיא ,ץנַאלג רעש

 .יול --- רענעי ײּב ;טּפַאשיײרט ןוא טײקנעּבענעגרעּביא --- רער יב

 ,,,שפנ.תריסמ עטרעּפרעקרַאפ -- רעד ױײּב ,םזיאָאנע רעט

 יז יצ רָאנ ,טלָאה יז ּבָאה ךיא וצ ,טינ זיא עגַארּפ יד ,ןײנ,

 .דנײרפ רימ וצ ןעװעג ןָא ּבײהנָא וֿפ ןיא יז ,טלָאה ך יי מ טָאה
 "ּב ןעטעּבעג ףיז טנעװֶא םענעי ןיא יז טָאה שידניק יװ ,ףַאל
 רַאֿפ סָאװ טימ !רימ ןענעק םיור ןעדנײּפרַאֿפ טינ לָאז ףיא ,רימ
 :עװ ןעננולײצרעד עניימ וצ טרעהעגוצ ךיז יז טָאה םערעטניא ַא
 ריא !םונעזימ ןיא עליװ רעד ןענעװ ,םיור ןיא ןעּבעל ןיימ ןעג
 עג .,שוק ַא ןעּבעג ריא לָאז ךיא ,ןַאד טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה
 ךיא ועסעגרַאּפ טינ םיא ּבָאה ףיא ?שיק םענעי ךָאנ יז טקנײר
 ,רעטֿפָאט עטײװצ ַא ןעמַאמ ןײמ רַאּפ ןייז טעװ יז ,ּביל יז ּבָאה
 ..רעטסעװש ענירנעּבעל ַא ריא ןיא ןעניֿפעג טעװ הצריּת ןוא
 ןעגעװ טינ רָאנ ,,?ץלָא ריא ןעלַײצרעד ןוא יז ןעקעװֿפױא רשפא
 רעּבָא .,,גנירצלַא ןיוש זיא ,ןעלײצרעד בוא ,ןיינ ,,,תירצימ רעד
 ינַא ַא ןעטרַאװּפָא לעװ ןוא ןײגקעװַא רעסעּב לעװ ףיא ,טציא םינ
 :עג ןײמ ,רּתסא עּביל ,לײװרעד ףָאלש ,ערעסעּב ַא ,טײצ רעד
 !הרוהי ןופ רעטֿפָאט ,דניק טוג ןוא ײרט

 ,ןײרַא זיא רע יװ ,ליטש ױזַא טקנוּפ קעװַא זיא רע ןוא

 ,לייט רעטפניפ ףוס
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 ,גָאליּפע

 ויא ןעשינעהעשעג ענעּבירשאּב יר ךָאנ םורַא ףניפ רָאי ַא ןיא
 .ַאּפ םער ןיא רדח ריא ןיא ןעסעזעג ,ןרוח:ןּב ןוֿפ גײ יד ,רתסא
 .לַאה ןוֿפ טײצ יד ןעװעג זיא'ס ,םילשורי ןיא רוח.תיּכ ןיפ ץַאל
 עריא טימ טצײלפרַאּפ טָאה ןוז עגירלארשי-ץרא יד ןוא ,גָאט ןעּב

 ,ררח ןעטנעדרָאעגנייַא לעּבַאטרָאּפמָאק םעד ןעלַארמש עגידנענערּב

 ןוא הצריּת ןעסעזעג זיא ,לעפנעּבײל ַא ףיוא ,ררע רעד ףיוא
 מימ ,ןעקילּב עֿכַאלטרעצ יד ןוא ,רעדניק ײװצ טימ טל יּפשעג ךיז
 סָאד זַא ,טרטמעג ןעּבָאה ,ײז ףיוא טקוקענ טָאה רתסא עֿפלעװ
 , .רעדניק עריא ןענײז

 *עג ךָאנ זיא יז ןןח ריִא ןיפ טרענימעג טשינרָאג טָאה טיײצ יד
 יעג יז טָאה ריח-ּב סָאװ ,םערֿכרוד ,רעהירֿפ יװ רענעש ןעזעו
 םיוקמ זיא ,זיוה:השורי ןײז ןופ עטתיבה.לעּב רעד רַאֿפ טכַאמ
 : ,רעריא םולח רעטסנעש רעד ןערָאװעג

 טָאה ןוא רדח ם'נוֿפ ריט רעד ןיא ןעזיװַאּב ףיז טָאה רעניד ַא
 | | :ןערלָאמעג

 רעד טימ ןעדײר ליװ יז ,זיוהדָאּפ ןיא טרַאװ ױרַּפת ַא סעּפע ---
 | ,עטנירַאה

 ,ָאד ָא טָא ןעננַאֿפטנַא ז לעװ ףיא ,ןעמיקנײרַא יז לָאז ---

 ריא ןוֿפ ןעּבױהעגּפױא ךיז טָאה רתסא ,ןײרַא זיא עדמערֿפ יד

 גנולצולּפ רעּבָא ,ןעגעקטנַא ריא ןײג טזָאלעג ףיז טָאה ןוא םרָא
 ,ןוא םינּפ ןוֿפ קעװַא ריא ןיא ּברַאּפ יד ,ןעּבילּבעג ןיימש יז ןיא

 :טרערעגסױרַא יז טָאה ,רעטניהַא טירש ַא ןעמָארטעגּפָא

2486 



 ,,,טסיּב וד ,יורפ עטיג ,ףיד ןָאק ףךיא ---
 ,רצַאשלּב ןופ רעטכָאט יד ,סַאריא ןעװעג ןיּב ךיא --
 ייד םער ןעסײהעג ןוא גנוניוטשרע ריא טשרעהַאּב טָאה רּתסא

 ,תירצימ רעד רַאפ לוטש ַא ןעגנײרּב רענ
 ,קעװַא יילג ײנ ףיא---ןעפורענּפָא ףיז טלַאק סַאריא טָאה---ןיינ---
 רימ יװ ,ןעװעג זיא רּתסא ,טקוקעגנָא ךיז ןעּבָאה .ןעיורפ ערײּב

 ענערירפוצ א ,רעשומ עֿכַאלקילג ַא ,ױרֿפ ענייש א ,ןיוש ןעסײװ
 טַאהעג טינ ,סיוא טוײװ ,טָאה ןיטנערוקנָאק עגילָאמַא ריא ,ּבײוו
 םינ ,תמא ,ךָאנ טָאה ריניֿפ עכיוה ריא ,הֿכרעמ עכַאלקילג ַאזַא

 .עג עצנַאנ יד רעּבָא ,עיצַארג עגילָאמַא ריא ןערָאלרַאּפ ןעצנַאגניא |
 ,ןעּבעל .ןעגירמיאטח ַא ןוֿפ ןעריּפש ןעזיװעגסױרַא טָאה טלַאטש

 -- ןעגױא עסיורג יד ,טּבערגרַאּפ ןעוװעג זיא רעריא םינַּפ רעד |
 .ער עפיט סעיװ עטשרעטנוא יד רעטנוא ,ןעלָאװשרַאֿפ ןוא טור
 ןעגעלעג ןיא ןעּפיל יד םורַא ,ץנַאלג םוש ַא ןהָא ןעקַאּב יד ,רעד
 םײקנעזָאלעג ּפָא ענײמעגלַא יר ןוא ,קורדסיוא רעטרַאה רעשיניצ ַא
 *ענ יז ןיא ןָאטעגנָא ,ןעװעג זיא יז יװ ,רעטלע טֿכַאמעג יז טָאה
 קיד טָאה ּבױטש-ןעסַאג רעד ןוא ,גיטֿכיצמוא ךוא ןײש טינ ןעװ
 ,ןעלַארנַאס עריא טקערַאּב

 .ײװשליטש עכילנייּפ יר ןעסירעגרעּביא סַאריא טָאה ךָאלרנע
 ,שינעג

 ?רעדניק עניײד ןעניז סָאד ---
 טָאה ןוא ײז .ףיוא ןָאטעג קוק ַא לעכײמש ַא טימ טָאה רּתסא

 ,טרעפטנעעג
 ?ןעריײר ײז טימ טסליװ וד ,עי --

 .עג םַאריא טָאה --- רימ רַאפ ןעקערשרעד ךיז ןעלעװ = ײז ----
 | ;טרעּפטנע

 ןַא ,טקרעמַאּב רעּבָא ,ןרּתסֹא וצ טרעמנעהענרעד ךיז טָאה יז
 ;טגָאזעג יז טָאה ,רעטניהַא ּפָא ריא רַאפ טערט ענעי

 ןופ תוחילש ַא ןַאמ ןַײד רעּביא ּביִג ,ארומ ןייק טינ ּבָאה --
 םע טָאה טנַאה ןיימ זַא ןוא טױט יא. אנוש ןַײז זַא ,םיא גָאז ,רימ
 טָאה רע סָאװ ,תורצ עלַא יר רַאּפ טלָאצעג םלַא ןענָאלשרער םיִא
 . ,ּפָאק ןיימ ףױֵא טֿכַארּבעג

.71 



 | ?אנוש ןייז ---

 וײּב סָאדלַא רַאפ זַא ,יַאמ ןיײד גָאז רעטײװ ,עלַאסעמ ,עי --
 .ַאֹּב טרָאה ױזַא ךיא ןיִּב ,ןעֿפַאשרַאֿפ טלָאװעג םיא ֿבָאה ףיא סָאװ

 ,טַאהעג הונמחר רימ ףיוא טלָאװ רע וליּפַא זַא ,ןערָאװעג טֿפָארטש

 יעג טָאה יז ,ןעניוא םוּתסא ןיא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה ןערערט

 :ןעגָאלשעגרעּביא יז טָאה סַאריא רעּבָא ,ןעגָאז םעּפע טלָאו
 םיא ּכיג ,תונמחר ןײק טינ ןוא ןערערט ןײק טינ ףרַאד ךיא ---

 טסיײה רעמיור ַא ןייז זַא ,ןהעזעגנײַא רָאנ ּבָאה ףיא זַא ,רעּביא רָאנ
 | !טניזעג ײז ,שנעממוא ַא יז

 ,ןײגוצקעװַא טײרדעגסױא ךיז טָאה יז
 .צַּפָא רּתסא יז טָאה --- ןַאמ ןימ ףיוא מרַאװ ,קעװַא טינ | ײנ ---

 ףיד טָאה רע ,ריד ףיוא סעּכ ןיײק םינ טָאה רע --- ןעטלַאהעג
 ,דנײרפ עניײד ןײז ןעלעװ רימ ,ָאד ּבילּב .טֿכיזעג .םוטעמוא

 ןערײררעּביא טזָאלעג טינ ךיז טָאה סָאריא רעּבָא
 ,ןעליו םענעגיײא ןײמ ןופ סע ךיא ןיּב ,ןיּב ףיא סָאװ ,ןײנ --

 : ,ףוס ַא ןעמענ ץלַא וצ טעװ דלַאּב -

 ןענָאק רשפא --- ,טלעקנײװקעג ףיז טָאה רּתְסֹא -- ,,,רעּבָא --

 ןַארַאּפ זיא רשפא ,םענײד שנואוו זיא'ס עכלעװ ַא ןעליפרעד רימ

 | |  :ײטסלָאװ וד סָאװ ,סעּפע

 ,רעדלימ לעסיּב ַא ןערָאװעג זיא םינּפ רעטרַאה תירצימ רעד
 יז .ןעּפיל עריא םורַא ןעזיועג ףיז טָאה לעבײמש ַא ןוֿפ ןעטָאש ַא
 ,רעדניק ירד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה

 ,טגָאזעג יז טָאה -- ...ןעלעװ טלָאװ ךיא ---

 ,ןעמונעגּפָארַא םינ ןעגױא יד ריא ןוֿפ טָאה עֿפלעװ ,רּתסא
 ,ןענַאטשרַאּפ טָאה

 ,ןעפורענּפָא ףיז יז טָאה --- טסגָאמ וד --- |

 טזָאלעגּפָארַא ףיז טָאה ,רעדניק יד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא סָאריא
 ךָאנרעד ,ןָאטעג שוק ַא ןעריּב ײז טָאה ןוא לעּפ:ןעּבײל רעד ףיוא
 ענײלק יד ףיוא טקיקעגמוא ךיז לָאמַאֿפָאנ ,ןענַאטשעגּפױא יז זיא
 .גואוװשרַאּפ יז זיא ףינ ױזַא ,טנענעזעגמוא ריט ןופ םױרַא זיא ןוא
 ,יעטלַאהוצּפָא יז טָאהעג טינ טײצ ןייק טָאה רּתסא זַא ,ןעֹד
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 טָאה ,ךיזַאּב ןעגיזָאד ם'נופ ןערָאװעג רָאװעג זיא רוח-ןּב זַא
 ױ טָאה רענײק ,טסיזמוא רעּבָא ,ןעכװ יז טוָאלעגקעװַא ךיז רע
 ןייש ריא ןיפ טָאה רענײק ןוא ןהעזענ טינ לָאמנײק רעמ ןיוש
 ןענרָאּברַאּפ חוליש ןופ ןרעסַאװ עליטש יד ,טרעהעג טינ רעמ
 ןלעקניט ןַײא טינ םעילַאװֿפ עגירנעצנַאלג ןײש-ןענוז ןיא יד רעטנוא
 ןנוא רשפא ײז ןעטלָאװ ,ןעדײר טנָאקעג ןעטלָאװ ײז ןעװ ,דומ
 ,תירצימ רעד ןופ לרונ םעד ןעגעװ טלײצרעד סעּפע

 רער ןיא ויִּב טָאה ןוא געט טימ ןערָאװעג טַאז ןיא םערינָאמיס
 טוג ןייז ןוא לכש ןערָאלק ןייז יב ןעּבילּבעג ןײרַא רעטלע רעפימ
 ,ףיס ן'זיּב ןעּבילּבעג ײרט םיא זיא החלצה יד נץ רָאה

 ןײא רָאנ טּבעלעגרעּביא ײז ןעּבָאה טײצ רעגיזָאד רעד רַאפ
 | ,ןעמַאמ םריח-ןּב ןופ טוט םעד ,רעצ

 ם'ניֿפ ךָאד ץֿפױא ןעסעזעג ןענײז יז תעשּב ,טֿכַאנרַאֿפ לָאמנײא
 .ענ רער ןעװעג ץלַא ךָאנ ןיא סָאװ ,ןולמ ןײרַא זיא ,זיוהרעמוז
 ןרי-ןּב טגנַאלרער טָאה ןוא ,עילימַאפ רעד ןופ רעניד רעירט
 ,טעקַאּפ ַא

 רוח-ּב טָאה --- ?וירּב ןעגיזָאד םעד טכַארּבעג טָאה רעװ ---

 ,םיא ןענעײלרעּביא ץֿפָאנ טגערּפעג
 ,רעּבַארַא ַא ---
 . ָףֹרֹע ןיא ואוו ---
 | ,ןעגנַאגעגקעװַא ףיילג זיא רע --
 ,ןסערינָאמיס וצ טגָאזעג רוחּב טָאה -- םיוא רעה --
 ;לוק ַא ףיוא ווירּב םעד ןענעײל וצ ןעּבױהעגנָא טָאה רע ןוא
 ףיש רעד ןיא בידנ םעד טירערליא ןוֿפ ןוז רעד ,םירערליא ךיא,

 / ,רוח ןופ ןז םעד הרוהי וצ --- םירעדליא טבש ןוֿפ
 םָ רע קראטש יװ ,ןעטַאט ןײמ ןופ דניירפ ָא ,רָאװעג רעװ,

 ןוא בחּכ ןעטגײלעגײּב םער רעּביא ןעײל ,טַאהעג טלָאה ךיד
 סא ,סָאר ןיא רעּבירעד ,ןוצר ןײמ זיא ןוצר ןיײז ,ןעסיװ סע טסעװ
 ,םיטנעגייא ןײד ,ןעּבעגעג ריד טָאה רע

 רעד ןיא ןעמונעגוצ םיא ײּב ןעּבָאה םיּתרּפ יד סָאװ ,גנידצלַא,
 ּבָאה ,ןערָאװעג טעגרהרעד זיא רע רעכלעװ ןיא ,המחלמ רעסיורג
 םעד ןוא בתֹּכ ןעגױָאד םעד ףיוא םכותּב .קירוצ ןעמונענּפָא ףיא
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 ןַײמ ןופ געט יד ןיא זיא עֿכלעװ ,ערימ רענעי ןופ רוד ןעצנַאג
 ּבָאה ךיא דרעּפרעלרָא ליפוזַא ןופ עמַאמ יד ןעזעװעג ןעטַאמ
 ,ןעמונעג המקנ

 ,זייה ןעצנַאג ןייד וצ ןוא ריד וצ ןייז לָאז דירפ
 ןופ טיטש יר זיא רּברמ רעד םיוא םימש עניזָאד יד,

 ,?ףייש םער םירערליא,
 תלינמ ענעסוריּפַאּפ ַא טלעקיװעגרעדנַאנופ .ןַאד טָאה רוח-ןּב

 ,םיוּבנערײז ַא ןוֿפ טָאלּב טקלעװרַאפ א יװ ,לעג ןעװענ זיא סָאװ
 ;בתּכ םעד טָא טנעײלעגרעּביא טָאה ןוא

 םבש ןוֿפ ךײש רעד ,בידנ רעד ןעמָאנוצ ץטימ = ,םירעדליא
 ,שרוי ןייז זיא םָאװ ,ןיז םעד וצ ,םירערליא

 ריר וצ ןערעהעג לָאז ,ןוז ןיימ- ָא ,געמרַאּפ ףיא סָאװ ,גנידצלַא,
 תלחנ רעד ץיח ַא ,שרוי ןײמ ןערעװ שסעװ .וד ןעװ ,גָאט םעד ןיא
 {רעטנוא טנָאקַאּב ןיא עכלעװ ,עיבָאיטנַא ןופ טנעהָאנ רעד ןיא
 ,ריח ןוֿפ ןוז סעד ןערעהעג לָאז סָאד ,דלַאװ-ןעמלַאּפ רעד ןעמָאנ
 --- רובּכ ליפ ױזַא קריצ ןיא טֿפַאשרַאֿפ לָאמַא זנוא םָאה רעֿפלעװ
 ,גיִּבײא ןוא רעמיא ףיוא םישרוי ענײז ןוא םיא

 ,ןעטַאט ןייד ןוֿפ האווצ יד רעײט טלַאה,
 | ,"ףיש  ,בידנ רעד םירעדליא,
 ,ןסערינָאמיס טגערֿפעג רוח:ןּב טָאה -- !וצרעד וטסגָאז סָאװ---
 טימ װירּב םעד ןעמונעג האנה רעגיטנָאק ַא טימ טָאה רּתסא

 טָאה סערינָאמיס ,טנעײלעגרעּביא לָאמַאכָאנ םע ןוא האווצ רעד
 .רַאפ ןעטסנרע ַא םימ ןײרַא טײװ רעד ןיא טקוקעג ,ןעגיושעג
 . טנָאועג רע טָאה ךַאלדנע ,קילּב ןעטֿכַארט

 ןערָאי עטצעל יד רַאפ ריד טָאה רַאה רעד טָאג ,ןוז ןײמ --
 סױרג טימ טשטנעּבעג ףיד ןוא רסח ןעסיורג ןייז ןעזיװעגסױרַא
 ןײז ןעּבױל יצ ןוא ןעקנַאד וצ םימעט גונעג טסָאה וד ,החלצה
 - ױזַא יװ ,ןָאמ יצ טֿפַארט ַא טײצ ןיוש ןיא רשֿפא ,ןעמָאנ ןעּביל
 .ַאועגפײניצ ךיז םָאה סָאװ ,חורישע עסיורג יד ןעדנעװרַאפ וצ
 ,ןעסקַאװ ןײא ןיא טלַאה סָאװ ןוא טנעַה ענײד ןיא טלעמ

 .טנעעג ריח-ןּב טָאה -- ןעּבילּבעג גנַאל ןיוש זיא רימ ײּב --
 רעד ףיוא ןעדנעװרַאּפ ןעמ ףרַאד ןענעמרַאפ םעד זַא -- טרעֿפ
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 רעזנוא רַאפ המחלמ רעד ףיוא :טײצ רעזנוא ןופ הווצמ רעטסערג
 ןעטיירגוצוצ טציא זיא בוח רעטסנילײה רעזנוא ,טײהײרּפסקלָאפ
 ,ךָאי ןעשימױר ןעטסַאהרַאֿפ ץטימ המחלמ רעד וצ קלָאֿפ םעד
 .ײה יד ןעגיטסעפַאּב ,רעװש יװַא טצֿפערק רע ןעכלעװ רעטנוא
 תינֿפה עטסגיטכיוװ יד ןופ עגייא זיא סָאד --- םילשורי טָאמש עניל
 יד ,מײל:לילנ עטנעּפָאװַאּב ןוֿפ ןענָאינעל ןעריינַאגרָא ,וצרעד
 ףיא העז םעד ןיא --- םייהיירפ רעזנוא רַאפ רעֿפמעק עטסגיטומ
 בדנמ ןעמ ףרַאד םעד ףיוא טא ןוא ,ןעּבעל ןיײמ ןוֿפ ליצ םעד
 .תושר רעזנוא ןיא ןעּכָאה רימ סָאװ ,ןעגעמרַאפ ןעסיורג םעד ןייז

 ןייד ןיפ געט ירד ןיא סָאװ ,ןוז ןיימ ,ןיז ומסלָאז טשטנעּבעג --

 ,ןתוביחתה עסיורג יד ןָא ןעסענרַאפ טינ וטסָאה קילג םענעגײא
 טָאנ עֿפלעװ וצ ,םינײניע עסיורג יד ןָא ןוא ,ריד ףיוא ןעגיל סָאװ
 םעד ףיוא הכרּכ ןײמ ףיד ּביג ףיא ,טײרגעג ריד טָאה רַאה רעד
 ןוא ףיד םימ זיא טָאג ,טלַא וצ ןיוש ןיּב ְךיִא ןעכלעװ וצ ,קרעװ
 ,קלָאפ רעזנוא טימ ןײז טעװ

 ,טגערפעג רוח:ןּב טָאה --- ?יתסא ,ןענָאז וטסעװ פָאװ ןוא ---
 ףױא טנַאה ריא טגײלעגקעװַא ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ יא רּתסִא

 ;טגָאועג טָאה ןוא לעסקַא ןײז
 ..רע ,גילייה רימ רַאֿפ ךיוא זיא ,גילייה זיא ריד רַאֿפ סָאװ ---

 ןיא ןערעטש טינ ריד לעװ ףיא סָאװ יד.אל ;רָאנ רימ  ּביױל
 ענײמ עלַא טימ ןעניד ריד ךָאנ ךיא לעװ ,ףַאז רעסיורג רעד
 ,גנידצלַא ןיא ריד ןעפלעה ןוא ,תוחוּנ

 ןעצנַאג םער טֿפַארטעגכרוד ףימ ןיא טסנרע טָאה רוח-ןּב ןוא
 :עירנַארג רעד וצ ןעּבעגענרעּביא שפנו:בלּב ךיז טָאה ןוא ןייניע
 .ײמ ןייז רַאפ העושי יד ןוא הלואג יד ןעטײרגוצ ןופ טעּברַא רעז
 טָאה רע ,טַאהעג טלָאה םײה טָאה רע ןעֿכלעװ ,דגַאלרעטָאֿפ ןערע
 ,הדוהי ןוֿפ ףלמ ןעלעריײא ןעײג םעד טױרטרַאפ רענעלּפ ענײז עלַא
 .ַאלקילגמוא רעד ןיֿפ ןוז רעד ,סולּבותסירַא ןופ ןוז רעד םוֿפירנַא
 עזעידנַארג עגיזָאד: יד ןופ ןיא םוּפירגא ,תיאנומשחה םירמ רעֿכ
 ןעמוקעגנײרַא ןעריֿפוצכרוד ײז טײקכַאלגימ רעד ןוֿפ ןוא רענעלּפ
 שֿפנ:תריסמ טימ שממ ןוא תובהלתה טימ זַא ,תולעּפתה ַאזַא ןיא
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 .םעּברַא רעגילײה רעגיזָאד רעד ןעבעגעגרעּביא ףיז רע טָאה
 תושר ןיא םיא טלעטשעג טָאה רוח-ןּב ,הלואג רעטנעהָאנ רעד רַאֿפ
 החמיש רעגיצרַאה ןופ טנײשעג טָאה ןוא תורצוא עלַאסָאלָאק עלַא
 .םעד ןעמיקַאּב טָאה רע זַא ,גידנעליפרעד ,קילנ ןעטסֿפיט ןיא
 ןעגנונעּפָאה ןוא תימולח עגיטֿפיל ענײז זַא ,ןעּבעל ןיא ליצ ןעתמא
 .ענ ןעמ טָאה טעּברַא יד ,תמא ,ןערעװ וצ םייוקמ טנעהָאנ ןענײז

 ,שפנ:תריסמ ןוא טייקניטכיזרָאֿפ רעטסערג רעד טימ ןעריפ טזימ -

 סָאד אקװד רעּבָא ,לָאצ ַא ןהָא ןעגיוא טַאהעג טָאה םיור םורָאװ
 ,טרעטסײנַאּב רעמ ְךָאנ ץסוּפירנַא ןעגנוי םעד ןוא םיא טָאה

 תֿפרוי ,ריצ:תיּב ןײק ,םילשורי ןײק ןעריּפ וצ ןעּבױהעגנָא טָאה'מ
 רלַאװ ם'נופ ןעסערּפיצ ןוא ןר ערעצ גרעּב עצנַאג הדסמ ןײק ןוא

 :נעזײא ,ןומרח ם'נופ ןוא ןונבל:רה ט'נוֿפ רענייטשלעמרימ ,ןונבל |
 :ײז טצינעגסיוא טָאה רוח-ןּב ,רוּתפּכ עפסיוו ןופ רעּפוק ןוא גרַאװ
 .ניד טזָאלעג ,רּברמ רעד ןוֿפ רעּבָארַא יד טימ ןעגנודניּברַאפ ענ
 .ענ ןוא רעמעּברַא רעטנעזױט רעגילדנהעצ ןוא רעטנעזיוט ןענ

 .עּב סָאװ ןוא רעֿפינ סָאװ ידֹּכ ,טנַאה רעטײרּב ַא טימ ײז טלָאצ
 .ֿפיררַאפ ,לארשי דנַאל ם'נוֿפ ןעצינערג יד ןעגיטסעֿפַאּב וצ רעס
 רע .עינ ןעיוּב ןוא הרוהי ןוא לילג ןוֿפ םירצבימ עטלַא יד ןעט
 ם'ניא םיחמומ ןוא סרעטסײטיוּב םַײרצימ ןופ טכַארּבעגּפָארַא טָאה
 .םיס עצנַאנ ַא ןעריֿפֿפרוד טזָאלעג טָאה ןוא ןעלַאנַאק ןוֿפ ןייניע
 ןוא םילשורי ןוֿפ דרע רעד רעטנוא ןעגנולטַאזנײא-רעסַאװ עמעמ
 ןענייסאּב ,ןעלַאנַאק עשיררערעטנוא ןיּפ עמעטסיס ַא ,הביבס ריא
 טָאטש עגיליה יד ןעגרָאזַאּב וצ םיינ ַא תעשּב ידֹּכ ,רעטינירּב ןוא
 . .םיא ןעמונעג תוחיּכ עלַא טימ ףיז רע טָאה ףיוא ,רעסַאװ טימ
 האובּת ײלרעלּכ לארׂשי דנַאל םעד םורַא תונידמ יד ןיא ןעֿפױק
 סָאװ) ,תורצוא.יּתּכ 26 ןיא ץלַא םָאד ןעגײלּפָא ןיא תוריּפ ןוא
 סָאװ ,םינימ יד ןופ תומיהּב ןעסַאמ ,(טיוּבעגסױא לעיצעּפס טָאה'מ
 רעד ןיא קלָאֿפ ןייז רַאֿפ ןַײז גידנעװטיונ ןעלעװ ןוא גיסַאּפ ןענײז
 יוצ רעּבָא עטלוװרערסיוא יד ןעװ ,העש רעגילײה ןוא רעטיורג
 םנופ הַאװצ יד ןייז םייקמ ןעֿפרַאד ןוא ןענָאק טעװ הדוהי עטגיניײּפ
 ןענָאװטײר םעד ליל גה ה דוהי גיהנמ ןוא רערעל ןעסיורג
 ןוֿפ דנַאל עגילײה יד ןעײרֿפַאּב וצ --- רעטײר ןײז ןוא לארשי ןוֿפ
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 יד ןֹוא סעסוירעּביט עגידתוירוכא יד ןופ ךָאי םעד רעטנוא
 יד םיתרשמ עירטעג ערעיז טימ סעלוגילַאק ענעגושמ עדליוו
 טָאה ץלַא יװ רעמ ןוא .סעסװנַארטעּפ ןוא סעסוטַאליּפ ,סעסוטַארג

 טימ םילשורי ןעלגנירוצמורַא טעּברַא רעד ףיוא טגײלעגּפָא ךיז רע
 תולוּבחּת עלַא ןערעוו טרעטעמשעצ ןעלָאז סע עכלעוו ,ןרעיומ עכלעזַא
 ןעלייה עגיטלַאװג ןעריפוצכרוד ןוא ,םיור ןעטכולפרַאפ םעד ןופ
 ,ןדרי זיּב ןוא עבש-ראּב ןוא לילג ןיא זיּב םילשורי ןופ

 .טימ ףמַאק ןעגילייה םוצ תונכה עזָאידנַארג עגיזָאד יד ןיא
 יד ןעװעג זיא סָאד .געט ענייז טגידנערַאפ רוחןּב טָאה םיור
 רעשידי רעד ןופ גנַאגרעענוא:ןוז ןערָאלק ,ןעצרוק ןופ טייצ
 - .רַאפ סערַאמכ טימ ,רערעטטניפ רעד ךיז טָאה עגר ַא ףיוא :הכולמ
 ?טיור:טנוװָא עטפושיּכרַאפ ַא ,טרעטיילעגסיוא טנָאזירָאה רעטגייל
 יד ןעצרַאה ןיא טקעװרעד ןוא טליגַאּב ןטנַאק ענייז טָאה טייק
 ?ײרּפַאּב ןופ געט .עגיטכיל עטנעּהָאנ יד ףיוא ןעגנונעפָאה ענייש
 רעד ןּוא ,ןעּבעלרעד וצ טינ ןעוװעג טרעשַאּב זיא ןרוח=ןּב .גנוא
 ןעגילייה ןרעּביא ןוא ןערָאװעג ןשָאלעגסױא זיא לַארטש רעטצעל
 .מירוטש ַא ,ערעטסניפ ַא -- טכַאנ יד טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה דנַאל
 - .עגידהמיא ַא ,עגיד

 .(ףוס)
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